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ЧАСТИНА І
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ
У 2018 році діяльність Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України спрямовувалася на розв’язання таких
завдань:
 здійснення наукової, науково-дослідної та науково-організаційної
діяльності згідно зі Статутом установи;
 виконання фундаментальних досліджень з проблем педагогічної освіти
і освіти дорослих відповідно до перспективного та тематичного планів
наукових досліджень на 2018 р.; впровадження та моніторинг
результатів завершених наукових досліджень;
 організація обговорення Концепції розвитку педагогічної освіти в
Україні та інших нормативних документів у галузі освіти;
 реалізацію заходів на виконання Програми спільної діяльності МОН
України та НАПН України на 2017-2020 рр.; участь у міжнародних та
всеукраїнських освітянських виставках, конференціях, семінарах,
круглих столах, що проводилися МОН України спільно з НАПН
України;
 зміцнення міжнародних наукових зв’язків, участь у міжнародних
наукових заходів та друкування спільних наукових видань;
 оптимізацію якісного складу наукових кадрів установи; залучення до
навчання в аспірантурі й докторантурі досвідчених практичних
працівників вищих навчальних закладів; систематичного проведення
для них наукових семінарів з актуальних проблем організації та
здійснення наукових досліджень;
 систематичне видання фахового наукового журналу «Порівняльна
професійна педагогіка» і електронного наукового фахового журналу
«Імідж сучасного педагога», а також збірників наукових праць: «Освіта
дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Естетика і етика педагогічної
дії».
У 2018 році продовжувалось дослідження 5 фундаментальних тем. Їх
виконання здійснювалося відповідно до плану НДР та технічних завдань.
Всього за результатами виконання наукових досліджень у 2018 році
підготовлено до упровадження 8 наукових праць. Опубліковано 157 наукових
статей, в тому числі у наукових фахових виданнях – 30, у міжнародних
виданнях – 17, у вітчизняних наукових виданнях, що входять до науко
метричних баз – 24, у інших наукових виданнях – 30 у матеріалах
конференцій - 56.
Науковими співробітниками Інституту організовано (співорганізовано)
і успішно проведено 34 науково-практичних масових заходів, з яких 10 –
міжнародних (у тому числі 29 заходів, включених до Плану роботи НАПН
України на 2018 рік; 3 заходи у рамках проведення освітянських виставок),
зокрема:
10
науково-практичних
конференцій
(7
міжнародних,
4

2 всеукраїнські,
1 регіональна);
5 психолого-педагогічних
читань
(1 міжнародні, 3 всеукраїнські, 1 регіональні);. 11 наукових семінарів
(2 міжнародні, 1 всеукраїнський, 8 регіональних); 4 регіональні круглі столи;
2 презентації; 1 майстер-клас; 1 літню школу. Співробітники Інституту взяли
участь у 83 науково-практичних масових заходах (у тому числі 30
міжнародних), що були організовані іншими установами, зокрема: 4 форумах
(1 міжнародний, 3 всеукраїнських); 1 міжнародному симпозіумі; 2
міжнародних конгресах; 2 міжнародних фестивалях; 40 науково-практичних
конференціях (24 міжнародних, 12 всеукраїнських, 4 регіональних);
всеукраїнських педагогічних читаннях; 11 наукових семінарах; 14 круглих
столах; 6 тренінгах; 1 воркшопі; 1 лекції. Брали участь у щорічних
освітянських виставках, отримали дипломи учасників.
У 2018 р. продовжувалося упровадження результатів завершених
наукових досліджень та здійснювався моніторинг ефективності цього
процесу. Всього у звітному році за видами продукції упроваджувалось 39
одиниці, зокрема, наукова, виробничо-практична, навчальна, довідкова
продукція. Усього моніторингом було охоплено 64 об’єктів упровадження.
У 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 Інституту захищено:
1 кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка
та історія педагогіки»; 5 докторську та 16 кандидатських дисертацій за
спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
У спеціалізованій вченій раді К 26.451.02 Інституту захищено 4
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України у 2018 р. працювало 58 осіб, з них 43 особа – наукові
працівники, у тому числі: 17 докторів з них, 1 дійсний член НАПН України, 1
член-кореспондент НАПН України, 21 кандидат наук, 6 – науковців без
ступеня.
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
ІІ.2.Фундаментальні дослідження
У 2018 році в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України виконувалося 5 фундаментальних наукових
досліджень відповідно до 3 наукових напрямів.
Напрям 3. – Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка:
Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу (РК №
0017U001070).
Напрям 9. – Якість освіти. Управління розвитком освіти:
Моніторинг якості педагогічної освіти (РК №0116U001466).
Напрям 25. – Теоретико-методичні засади освіти дорослих:
1. Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій
дорослого населення (РК № 0117U001071);
2. Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної
освіти (РК № 0117U001072);
3. Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого
населення (РК № 0117U001073).
1. «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах
світу», РК № 0017U001070, 2017-2019.
У звітному році над темою працювало 10 виконавців. Науковий
керівник НДР – Авшенюк Н.М. доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник.
1.1. Основними науковими результатами, досягнутими в ході
виконання дослідження у 2018 р. (другий етап) є:
 виявлення передумов розвитку освіти дорослих у досліджуваних
країнах. Визначальне значення мають соціально-економічні передумови, які
зумовлюють динамічні зміни в освіті дорослих відповідно до вимог
економіки і розвитку суспільства. Соціальні зміни, що відбуваються у
країнах, обумовлюють необхідність кардинального перегляду традиційних
підходів до освіти дорослих як найважливішого інструменту суспільного
розвитку. Освіта дорослих розглядається як первинний стратегічний фактор
та ресурс розвитку країни, особистості, як фактор національної безпеки та
порятунку людства в умовах суспільної кризи, як головна рушійна сила
соціально-економічного розвитку країни. Саме соціально-економічні
трансформації зумовили заміну концепції «освіти на все життя» концепцією
«освіти впродовж життя», яка сьогодні прийнята та усвідомлюється у країнах
усього світу та спрямована на зріст як професійного, так й особистісного
освітнього потенціалу людини впродовж життя. Розбудова інформаційнотехнологічного суспільства, демократичні зміни в соціально-економічному
розвитку держав, процеси інтеграції національної освіти в світовий та
європейський освітній простір зумовлюють необхідність реформування
системи освіти дорослих. Встановлено, що розвиток освіти дорослих
зумовлюється
історичним розвитком суспільства та пов’язаний з
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політичними подіями в країнах. Генези країни тісно пов’язана з розвитком
освіти дорослих, яка ставала адекватною відповіддю на всі історичні та
політичні події, трансформувалося у відповідності з потребами того чи
іншого історичного етапу, відображаючи національно-історичні традиції й
особливості, вимоги та специфіку часу: з’являлися нові напрями та види
освіти дорослих (формальна, неформальна, інформальна), структура та
освітні інституції освіти дорослих (вищі народні школи, центри освіти
дорослих та ін.), розроблялися навчальні програми тощо. Встановлено, що
визначальне значення для розвитку освіти дорослих має усвідомлення її
значення на рівні державної політики, законодавча державна підтримка –
прийняття законів, актів, які регулюють та надають дієві механізми для
функціонування системи освіти дорослих в країні. Виокремлено культурноосвітні передумови розвитку освіти дорослих у досліджених країнах, серед
яких проведення освітніх реформ, потреба у збереженні національних
традицій і культури, поява концепцій і теорій розвитку освіти дорослих
тощо. Показано, що нерівномірність соціально-економічного, історичнополітичного, культурно-освітнього розвитку у часі та просторі призводить до
несинхронності розвитку освіти дорослих у різних країнах.
 розробка та обґрунтування періодизації розвитку освіти дорослих,
основними критеріями якої стали: конкретно-історичні події, об’єктивні
закономірності соціально-економічного, політичного, та культурного
розвитку держав та освітніх систем в цілому, суспільний характер освіти
дорослих, її масовість, поява та динаміка якісно нових інституційних та
позаінституційних форм та змісту освіти дорослих. У кожній з
досліджувальних країн можна виокремити декілька періодів, хронологічні
межі яких залежать від соціально-економічних, історично-політичних,
культурно-освітніх передумов у кожній з країн. Період стихійного розвитку
освіти дорослих (приблизно X – початок XVI століття). Він охоплює епоху
Середньовіччя. Встановлено, що становлення та розвиток освіти дорослих,
здебільшого у досліджуваних країнах, розпочинається з прийняттям
християнства в X–XI столітті. Особливе значення для розвитку освіти
дорослих мала поява бібліотек у церквах та монастирях, хоча вони й не були
ще доступні широкому загалу населення. Виняткове значення для розвитку
освіти дорослих мало книгодрукування Зазначимо, що відтоді бібліотека
стала важливою складовою освіти дорослої людини та залишається такою й у
сучасній освіті. Пошуковий період розвитку освіти дорослих (приблизно
XVI–XVIII століття) збігається за своїми хронологічними рамками з
процесами Реформації (у Данії та Швеції), епохою Відродження та
Просвітництва, які дозволила воскресити норми античної цивілізації з її
гуманізмом, життєтворною силою, демократичними традиціями, вірою в
безмежні можливості людини. Цей період характеризувався інтенсивним
розвитком культури та освіти країн. Просвітницький період (приблизно
XVIII–XIX століття), у якому з’являються вищі народні школи, центри освіти
дорослих. Інституційний період охоплював приблизно першу половину XX
століття і пов’язаний з початком формування законодавчої бази,
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законодавчим визнанням освіти дорослих рівноправним суб`єктом систем
освіти та надання їй фінансової підтримки. Реформістський період охоплює
другу половину XX – початок XXI століття характеризується інтенсивним
розвитком освіти дорослих, обґрунтуванням важливості та необхідності
неформальної освіти дорослих, акцентування на неформальній освіті
дорослих
як
важливом
механізмі
формування
демократичної
громадянськості, що дає можливість створювати умови як для особистісного
розвитку дорослої людини, так й для формування вміння обстоювати
громадянську позицію, співпрацювати з іншими людьми, брати активну
участь у справах спільноти.
Доведено, що освіта дорослих еволюціонувала і почала розглядатися не
як додаток до традиційної освіти, а як самостійна (іноді навіть домінуюча)
галузь освітньої діяльності, а потім як підсистема системи неперервної
освіти, що об’єднує і тісно пов`язує дитячу та дорослу освіту в єдиний
процес, який постійно функціонує.
 аналіз
та
систематизація
нормативно-законодавчої
бази
функціонування системи освіти дорослих у досліджуваних країнах. Її
ретроспективний аналіз показав, що до перших законодавчих дій можна
віднести положення щодо освіти дорослих у Законі про освіту, прийнятому у
Данії у 1814 році: в ньому йшлося про вечірні школи для дорослих, що
надавали початкову освіту; постанову датського уряду у 1852 році «Про
виділення в річному бюджеті держави спеціальної статті про дотації народних
селянських шкіл»; рішення шведського парламенту «Про субсидування вищих
народних шкіл» (1872), прийняття в Данії Закону про вищі народні школи та
сільськогосподарські школи (1892, 1913) та інші. Цілеспрямоване формування
законодавчої бази освіти дорослих почалося після 50-х років XX століття.
Визначено два підходи до формування нормативно-законодавчої бази
освіти дорослих у досліджуваних країнах:
 законодавство, яке базується на цілісному підході до системи освіти
дорослих, тобто існують окремі закони, акти щодо освіти дорослих. Таке
законодавство має Австрія (Закон «Про сприяння освіті дорослих», 1973, зі
змінами 1990, 2003, 2014); Норвегія (Закон про освіту дорослих у Норвегії,
1976, зі змінами 2009, 2010), ); Греція (Закон («Систематизація навчання
впродовж життя», 2005; «Розвиток навчання впродовж життя», 2010),
Фінляндія (Закон «Про професійне навчання дорослих», 1998; Закон «Про
неформальну освіту дорослих», 1998, 2011), США (Закон «Про освіту
дорослих», 1966, 1970, 1998; Закон «Про освіту для всіх», 2007), Угорщина
(Закон «Про освіту дорослих», 2002; 2013);
 законодавство, у якому освіта дорослих представлена в інших
законах, проте має окремі закони стосовно регулювання освітньої практики,
що не підпадає під дію інших законів. Такий підхід використовує Австралія
(Національний закон «Про професійно-технічну освіту й навчання», 2011; р.)
Велика Британія (Закон «Про подальшу освіту та навчання»2007; Закон «Про
освіту та навички» (2008); Закон «Про учнівство, навички у професійному
навчанні дітей та навчання дорослих» 2009, тощо), Данія (Закон «Про освіту
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для дорослих іммігрантів», 1986; Закон «Про надання фінансової підтримки«
Folkeoplysning», 1990; Закон «Про народні денні вищі школи», 1990; Китай
(Закон «Про розвиток громадянської освіти», 2005; Закон «Про грамотність»,
20005 та ін.), Південна Корея (Закон «Про неперервну освіту», 1999, 2007;
Закон «Про розвиток професійної освіти і підготовки», 1974; Закон «Про
розвиток професійних компетенцій», 1997; Закон «Про добробут людей
похилого віку», 2004), Польща (Закон «Про громадські об’єднання», 1089;
Закон «Про сприяння зайнятості та установи ринку праці», 2004), Швеція
(Закон «Про державні субсидії для вільної освіти дорослих», 2002; Закон
«Про базову освіту дорослих», 2003).
Встановлено, що нормативно-законодавча база освіти дорослих у
досліджувальних країнах постійно оновлюється відповідно до вимог
держави, суспільства, економіки, дорослої людини.
 визначення
організаційно-педагогічних
особливостей
функціонування систем освіти дорослих у досліджуваних країнах. З’ясовано,
що організаційно-педагогічні особливості освіти дорослих зумовлюються
відповідністю конкретним освітнім потребам та запитам різних соціальних,
професійних, демографічних груп населення; спрямованістю на забезпечення
доступу до освіти усім бажаючим; особливою увагою до проблем
маргінальних верст населення; розвитком мобільності дорослої людини у
швидкоплинних умовах сучасного світу; високою мотивацією тих, хто
навчається, особистісним смислом навчання, відповідальністю за результат
навчальної діяльності; високим рівнем активності дорослих учнів у
плануванні, здійсненні і оцінюванні результатів навчання; гнучкістю та
варіативністю в організації і методах навчання; суб’єктно-суб’єктними,
рівноправними, демократичними відносинами між суб’єктами навчального
процесу; відкритістю до інновацій у структурі, змісту і технологіях навчання.
На організаційну структуру освіти дорослих впливає те, що система
освіти дорослих складається з формальної, неформальної та інформальної
освіти дорослих. Це зумовлює широку диверсифікацію структури освіти
дорослих, появу великої кількості провайдерів. Так, в Австрії провайдерами
освіти дорослих є народні вузи, професійно-технічні училища і технікуми
для дорослих, народні університети, регіональні освітні інститути для
дорослих, інститути підвищення кваліфікації, інститути економічного
сприяння, навчальні курси для тих при вищих навчальних закладах,
загальноосвітні, професійні курси і програми для дорослих, коледжі і
академії тощо; Греції – центри професійної підготовки, навчальні центри
освіти дорослих, центри дистанційної освіти та підготовки дорослих
впродовж життя, префектурні комітети освіти дорослих тощо; Китаї – школи
освіти дорослих, центри професійної підготовки, центри підвищення
кваліфікації робітників і службовців, курси технічної підготовки для
дорослих тощо; Польщі - початкові школи для дорослих, гімназії для
дорослих, середні школи для дорослих, вищі школи, центри неперервного
навчання, центри практичного навчання і центри перепідготовки і
професійного вдосконалення, університети третього віку; Південної Кореї –
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інститут неперервної освіти; Швеції – муніципальні і державні школи для
дорослих, народні вищі школи тощо; Данії і Фінляндії – центри освіти
дорослих, народні вищі школи, університет третього віку, асоціації тощо;
Угорщині – громадські освітні інститути, вищі навчальні заклади, регіональні
центри підготовки тощо; США – місцеві агенції, заклади формальної освіти
(школи, коледжі, університети), центри зайнятості, громадські центри,
виправні заклади, інститути неперервної освіти, вищі народні школи,
університети третього віку тощо.
Аналіз освітніх програм з освiти дорослих дозволив констатувати, що
факторами їх ефективності є: відкритість та доступ до розробки змісту
програм зацікавлених сторін, відповідно до їх потреб; проведення
маркетингових досліджень освітніх потреб дорослих, їх інтересів, вивчення
потреб ринку праці, громади; відповідність потребам і очікуванням того, хто
навчається; оволодіння дорослими учнями знаннями, уміннями і навичками,
які вплинули на розвиток бізнесу, працевлаштуванню, сімейні стосунки,
покращення життя тощо; впровадження технологій дистанційного навчання –
запровадження дистанційних курсів, програм; пошук альтернативних джерел
фінансування, грантів тощо.
Виявляючи і аналізуючи освітні потреби дорослих Центри освіти
дорослих пропонують величезну кількість (до 3000) освітніх програми для
дорослих, які охоплюють усі види освіти дорослих. Центри освіти дорослих
є надзвичайно мобільними у реагуванні на зміни у суспільстві, освітніх
потреб дорослих. Вони, несучи суспільну відповідальність, є місцями
соціальної інтеграції.
Аналіз навчальних програм Центрів освіти дорослих показав, що
найбільшу затребуваність мають програми з базової освіти дорослих, що
спрямовані на усунення недоліків у читанні, письмі та рахуванні, для тих
дорослих, які прагнуть підготуватися для отримання диплому про загальну
(середню) освіту підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці,
продовжити професійну освіту; освітні програми, які підвищують
конкурентоспроможність дорослого на ринку праці, зокрема, комп’ютерні,
мовні курси тощо; програми, які стосуються проблематики навколишнього
середовища, здоров’я, сім’ї тощо; програми для людей третього віку.
Доросла людина, яка має певні освітні проблеми завжди знайде підтримку і
допомогу у Центрах освіти дорослих, оскільки основним принципом їх
функціонування є суб’єктність і демократичність. Це дає можливість
розпочинає навчання чи з курсу грамотності.
Встановлено, що у практичному досвіді організації освіти дорослих
поряд із традиційними формами й методами навчання активно застосовують
нетрадиційні (дискусію, «мозкову атаку», eвpіcтичну бecіду, колективне
вирішення творчих ситуацій, метод «круглого столу», тренінги, метод
проектів, ігрові методи, а також коучінг, навчання в малих групах,
сторітеллінг, баддінг, метод наративу, фішбоут, метод симуляції та інші),
створюючи умови для: проактивності дорослої людини, формування
критичного мислення, використання творчого підходу у навчанні, який
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дозволяє ретельно, с різних позицій і підходів аналізувати і пропонувати
рішення проблеми.
1.2. Продукція, підготовлена за темою:
Наукова продукція:
Рукописи розділів монографії «Тенденції розвитку освіти дорослих у
розвинених країнах світу» (8,7 др. арк.);
Виробничо-практична продукція:
1) рукопис розділів методичних рекомендацій «Професійний розвиток
педагогічного персоналу в Австралії» (1,0 др. арк.);
2) рукопис розділів методичних рекомендацій «Освіта соціальних
працівників: досвід США» (1,0 др. арк.);
Навчальна продукція:
1) рукопис розділів навчального посібника «Професійна підготовка
виробничого персоналу в розвинених країнах Азії» (3,0 др. арк.);
2) рукопис частин навчальної програми «Перспективи розвитку освіти
дорослих в Україні (з урахуванням досвіду США)» (0,5 др. арк.);
3) рукопис частин навчальної програми «Неперервний професійний розвиток
педагогічного персоналу в ФРН» (0,4 др. арк.);
4) рукопис частин навчальної програми «Психолого-педагогічна грамотність
батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу» (0,4 др. арк.);
5) рукопис частин навчальної програми «Підготовка андрагогів в зарубіжних
країнах» (0,5 др. арк.).
Статті (10,75 др. арк.).
Всього: 26,25 др. арк.
1.3. Найвагоміші публікації за темою дослідження:
1.
Ничкало Н.Г. Нова українська школа»: сьогодення і погляд у
майбутнє = «New Ukrainian School»: the present and the view to the future //
Labor et Educatio : rocznik naukowy / Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytety
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – 2018.
2.
Авшенюк Н. Соціально-економічні детермінанти інтеграції
освіти України у глобальний ринок освітніх послуг / Н.М.Авшенюк //
Професійна і неперервна освіта: польсько-український науковий щорічник.
Варшава: вид-во академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської,
2018. - № 3. – С. 141 – 152.
3.
Pazyura, N.The training of future teachers in Ukraine and China /
N. Pazyura, L. Hunko, K.Shevchenko / Frontiers of Education in China. – 2018. –
13(2).– P. 287–313.
4.
Ogienko O. Teaching English for specific purposes to adult learners at
university:
methods
that
work /
I. Lytovchenko,
O. Ogienko,
A. Sbruieva, H. Sotska // Advanced education. – 2018. – No 10. – P. 34–41.
5.
Постригач Н.О. Механізм соціального партнерства в освіті
дорослих Грецької республіки / Н.О. Постригач // Науковий вісник
Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» :
збірник наукових праць. – Вип. 1 (7) 2018. – Мукачево, 2018. – С. 232–235.
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2. «Моніторинг якості педагогічної освіти» РК № 0116U001466,
2016-2018.
У звітному році над темою працювало 5 виконавці. Науковий керівник
–Лавриненко О.А. – професор, доктор педагогічних наук.
2.1. Основними результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2018 р. (третій етап) є:
1. Результати завершального етапу наукового пошуку ще раз
засвідчили факт складності обраної теми, її багатофункціональності й
міждисциплінарності, зв’язок із завданнями оновлення національної системи
педагогічної освіти в контексті реалізації державної Концепції «Нова
українська школа».
2. Виявлено
високий
ступінь
адекватності
розробленого
інструментарію специфіці обраної проблеми. Передусім пройшли перевірку
на ефективність базові індикатори моніторингу якості, визначені на основі
складників якості педагогічної освіти у методологічному і теоретичному
вимірах. При цьому слід констатувати, що в ході апробації відповідних
індикаторів у межах реалізації структурної моделі моніторингу якості
професійно-педагогічної підготовки отримані такі первинні результати:
1) за першими базовими моніторинговими індикаторами якості
(теоретико-методологічна обґрунтованість концепції розвитку професійнопедагогічної підготовки; розробленість цільової програми інноваційного
пошуку педагогічного університету; фундаментальність і розробленість
змісту професійно-педагогічної підготовки на принципах гуманізму,
культуроцентризму
і
студентоцентризму;
одухотвореність
й
опочуттєвленість технологій і методик навчання і виховання майбутніх
педагогів) середнє значення моніторингової оцінки не перевищило 0,43 з
максимально можливого – 1. Отримані дані свідчать про те, що передусім у
педагогічних університетах не приділяється належна увага проектуванню
концепцій і програм випереджувального розвитку професійно-педагогічної
підготовки (відповідні середні моніторингові оцінки – 0,22 і 0,18),
одухотворенню й опочуттєвленню технологій і методик навчання і
виховання (моніторингова середня оцінка дорівнює 0,27), радикальному
оновленню їх змісту (моніторингова оцінка – 0, 42);
2) засвідчено факт систематичного підвищення рівнів демократизації і
децентралізації управління освітніми закладами, проте їх. Моніторингова
оцінка за базовим індикатором (децентралізований характер і демократичний
стиль управління освітнім закладом) не перевищує значення 0, 82; проте це
найвища моніторингова оцінка, що сигналізує про наявність позитивних
зрушень насамперед в управлінському процесі педагогічних університетів;
3) вимагає суттєвого приросту якості ресурсне забезпечення
професійно-педагогічної освіти (особливо фінансове і матеріально-технічне),
на що вказує недостатньо потужний результат моніторингової оцінки – 0,58.
З’ясувалося, що заробляти гроші педагогічні університети в умовах ринкової
економіки можуть тільки за потужної державної підтримки; при цьому їх
основною функцією є не пошук фінансових і технічних ресурсів, а
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стимулювання професійного і особистісного розвитку майбутніх педагогів
(автономність слід розуміти в самостійності розробки, насамперед стратегії і
тактики розвитку педагогічного університету);
4) у закладах вищої освіти є перспективи для зростання ступеня
науково-інноваційної активності викладачів та студентів (моніторингова
оцінка – 0,77). Цей достатньо високий показник свідчить про певну
усвідомленість працівниками педагогічних університетів і студентами
значущості наукової діяльності в досягненні позитивного результату
професійно-педагогічної підготовки. Проте зафіксовані в різних закладах
педагогічної освіти факти нарощування інновацій стосуються передусім
інноваційної організації освітнього процесу, достатньо великої кількості
перемог майбутніх фахівців на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах,
конференціях, а не інновацій у сфері оновлення його змісту і технологій;
5) зафіксована потреба в досягненні вищим закладом педагогічної
освіти більш високих результатів якості професійної підготовки, що
забезпечують сформованість особистості педагога нової генерації – патріота і
творчої особистості (констатується середнє значення моніторингової оцінки
– 0, 64). Це значення не співпадає з результатами акредитацій конкретних
закладів педагогічної освіти, які переважно є вищими. Основна причина цієї
суперечності коріниться в моніторингу якості професійно-педагогічної
підготовки не за спеціально обґрунтованими методологічно й теоретично
базовими індикаторами, а на основі, як правило, результатів написання
студентами комплексних контрольних робіт (фактично перевіряється лише
рівень сформованості в студентів фахових знань і вмінь, а не вся система
здатностей майбутнього фахівця здійснювати на робочому місці професійнопедагогічні функції).
3. На основі моніторингу практики науково-методичної роботи в
навчальних закладах, доведено наявність формального, стихійного та
безсистемного підходів до методичного менеджменту педагогічного
досвіду. Ця проблема стосується не тільки вчителів, адміністрації
загальноосвітніх навчальних закладів, але насамперед працівників методичних
кабінетів (центрів), оскільки відсутні сучасні технології виявлення, вивчення,
узагальнення та впровадження педагогічного досвіду, що спричинило появу
безсистемних, спрощених методів та прийомів. Так, поступово педагогічний
досвід перетворюється на абстрактне, філософське поняття.
Доведено, що досвід учителя є підґрунтям, на якому зростає його
педагогічна майстерність. Водночас він – джерело розвитку педагогічної
науки.
4. Апробація ціннісно-цільової програми оновлення національної
педагогічної освіти показала її відповідність потребам суспільства у
націєтворчості й сталому розвитку, а також потребам особистості
майбутнього педагога в професійному неперервному розвитку. Слід
констатувати її адекватність основним ідеям державної Концепції «Нова
українська школа».
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5. Результати апробації функціональної моделі управління розвитком
педагогічним університетом свідчать про існуючі в ній можливості цілісно
віддзеркалювати основні функції, їх ціннісно-смислове поле, програму,
зв’язуючі процеси і цілі освітнього менеджменту на інституційному рівні.
6. Розроблені методики моніторингу якості підготовки бакалаврів і
магістрів, педагогічної практики і педагогічної майстерності виявилися
ефективними:
вони
мають
гуманістичну
особистісно-розвивальну
спрямованість, базуються на чітких критеріях і показниках оцінки якості
професійно-педагогічної підготовки, враховують у комплексі як соціальні
потреби, так і потреби особистості майбутнього фахівця.
2.2. Продукція, підготовлена за темою:
Виробничо-практична продукція:
Рукописи розділів:
практичного посібника «Моніторингові технології в педагогічній
освіті» (4,0 др. арк.);
методичного посібника «Педагогічний досвід: моніторинг та
перспективи» (2,0 др. арк.);
Методичних рекомендацій:
1). «Методичні рекомендації з моніторингу якості педагогічної освіти
бакалаврів у вищих навчальних закладах» (1,0 др. арк.);
2) «Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів
педагогічного профілю» (2,0 др. арк.)
Навчальна продукція:
Рукопис частини:
навчального посібника «Якість педагогічної освіти України: тенденції і
перспективи» (2,0 др. арк.);
навчальна програма:
«Моніторинг якості педагогічної практики майбутніх учителів» (1,0
др. акр.)
Статті (4,25 др. арк.).
Всього: 16, 25 др. арк.
2.3. Найвагомішими публікаціями за темою дослідження є:
1. Кучерявий О. Г. Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі
педагогічної освіти Івана Зязюна / О.Г. Кучерявий // Естетика і етика
педагогічної дії: Зб. наук. пр. / Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН
України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – 2018. – Вип. 18. – С.
22–30.
2. Лавріненко О.А. Уявлення
про
«Ідеального
вчителя»
в
життєтворчому поступі академіка І.А. Зязюна (1938–2014 рр.) / Олександр
Лавріненко // Естатика і етика педагогічної дії: зб. наук. праць. – Вип. 17. –
Київ-Полтава, 2018. – С. 80–90.
3. Лавріненко О.А. Психопедагогічні детермінанти наукових поглядів
В.В. Зеньковського (1881–1962 рр.) / О.А. Лавріненко // Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.
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Шевченка. – Серія: «Педагогічні науки». – Вип. 155. – Чернігів, 2018. – С.
267–270.
4. Скиба М.Є., Красильникова Г.В., Косянчук Т.Ф. Заклади вищої
освіти як провайдери освітніх послуг для молоді та дорослих / М.Є. Скиба,
Г.В. Красильникова, Т.Ф. Косянчук // Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми: збірник статей XIV Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Вінниця, 15-17 травня 2018 р.). – Вінниця : ВДПУ, 2018. – С.
85-89.
5. Papushina V.А., Krasilnikova G.V. Essence, structure description and
maintenance of aesthetic culture of future ukrainian and literature teachers // The
scientific heritage. – Hungary. – 2018, Vol. 2, No. 25. – р. 34–39.
3. «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій
дорослого населення», РК № 0117U001071, 2017-2019.
У звітному році над темою працювало 12 виконавців. Науковий
керівник НДР – Аніщенко О.В., доктор педагогічних наук, доцент.
3.1. Основними науковими результатами, досягнутими в ході
дослідження (другий етап) є:
Доведено, що методичні, педагогічні, організаційні, психологічні та
інші умови розвитку освіти дорослих в їх органічному поєднанні мають
сприяти особистісному і професійному зростанню дорослих. Виокремлено
основні педагогічні умови, що уможливлюють ефективність освіти різних
категорій дорослого населення: неперервність і цілеспрямованість навчання;
особистісна зорієнтованість (людина – найвища цінність); чітке визначення
мети і змісту навчання; різноманітність і гнучкість у методах, підходах;
навчальна діяльність відбувається у різних організаційних формах за різними
темпами навчання; можливість зосередження особистості на досягненні
конкретних, важливих і зрозумілих для неї, результатів; активність дорослих
учнів, рівноправність учнів і педагогів-андрагогів у навчальному процесі;
навчання через досвід і дослідницьку діяльність; практична спрямованість
навчання, що у подальшому уможливлює використання набутих знань, умінь
і навичок у професійній діяльності; відповідальність за результати навчання,
завдяки чому підвищується його мотивація тощо; врахування психологічних,
соціальних, професійних, побутових та інших факторів.
Охарактеризовано педагогічні умови як спроектовані фактори впливу
на зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного процесу й
особистісні параметри всіх його учасників, що сприяють підвищенню
ефективності формування громадянської компетентності майбутніх
педагогів: зміст їх громадянської компетентності, форми і методи її
формування, навчально-методичне забезпечення.
Обґрунтовано методичні засади неформальної освіти різних категорій
дорослих. Неформальна освіта доповнює формальну освіту, забезпечуючи
набуття знань, засвоєння умінь і навичок, необхідних для особистісного
зростання, підвищення професійної компетентності фахівців, з метою
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посилення їх конкурентоспроможності, успішної самореалізації. Мета
неформального навчання може зазнавати змін відповідно до поточних
(актуальних) потреб особистості з урахуванням специфіки професійної
діяльності. Особливого значення набуває впровадження гнучких
педагогічних технологій, що уможливлюють поетапне, покрокове досягнення
спроектованого результату особистісного та професійного розвитку
дорослих, які набувають нових компетентностей у процесі взаємодії
суб’єктів освітнього процесу.
Конкретизовано методичні засади професійної підготовки державних
службовців в умовах неформальної освіти: перехід до персоніфікованого
навчання управлінських кадрів на основі сучасних педагогічних технологій;
забезпечення неперервності навчання упродовж усього періоду перебування
на державній службі; упровадження дистанційних навчальних курсів з
підвищення кваліфікації державних службовців і посадовців органів
місцевого самоврядування та ін. Зміст навчання має спрямовуватися на
забезпечення фахівців додатковими компетентностями відповідно до вимог
професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців і
посадових осіб органів місцевого самоврядування з урахуванням їхніх
поточних і перспективних освітніх потреб, специфіки професійної діяльності.
Доведено доцільність упровадження сучасних форм і методів навчання
(зокрема, й дистанційних та хмаро орієнтованих) для слухачів закладів
післядипломної освіти, вчителів вечірніх шкіл, державних службовців, осіб
третього віку. Обґрунтовано доцільність: упровадження в систему навчання,
підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів інтерактивних освітніх
технологій, актуальність яких зумовлено динамікою змін у суспільстві, що
навчається, зростанням попиту в закладах освіти на висококваліфіковані
кадри, здатні до навчання впродовж життя й саморозвитку; збільшення
кількості центрів підвищення кваліфікації (громадські організації,
консорціуми, асоціації), спрямованих на забезпечення особистісного і
професійного розвитку педагогічних працівників. Важливого значення
набувають проекти професійного та особистісного розвитку, технологія
взаємодії у професійних і соціальних мережах, технологія «Організація, що
навчається» та ін., спрямовані на особистісне і професійне зростання
педагогічних працівників.
З’ясовано, що в освіті й просвіті батьків, членів родин важливу роль
відіграють тренінги, спрямовані на підвищення їх педагогічної культури,
педагогізацію суспільства, саморозвиток батьків як педагогів-вихователів
упродовж життя для повноцінного виховання дітей, формування їхніх
ціннісних орієнтацій на основі гуманізації взаємин у родинах. Доведено
доцільність створення мережі батьківських університетів, інших освітніх і
культурно-просвітницьких закладів для освіти і просвіти батьків, членів родин
з метою педагогізації цієї категорії дорослих, розвитку діалогу поколінь,
забезпечення соціальних, комунікативних, культурних зв’язків між
представниками різних поколінь.
Розроблено навчальну програму для освіти батьків в умовах
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неформальної освіти, спрямовану на підвищення психологічної культури
батьків (подолання дефіциту психологічних знань, умінь та навичок, які
необхідні батькам як в організації оптимальної педагогічної взаємодії з
членами родини, так і в найрізноманітніших життєвих ситуаціях щодо
зміцнення їх здоров’я; профілактику деприваційних типів розвитку
особистості; оптимізацію взаємин батьків і дітей, популяризацію новітніх
психологічних досліджень, що є важливими для організації життєдіяльності
та міжособистісної взаємодії дітей із дорослими та однолітками; розвиток у
батьків потреби в психологічних знаннях та бажанні використовувати їх у
реальній взаємодії з членами родини та ін.).
Обґрунтовано основні організаційні умови, що уможливлюють
розвиток освіти різних категорій дорослого населення, а саме:
- діяльність центрів освіти для різних категорій дорослих (наявність
нормативної документації – положень про ці заклади, концепцій їх
діяльності, статутів громадських організацій, що здійснюють освітню
діяльність, навчальних програм та ін.; моніторинг освітніх потреб різних
категорій дорослих; інформаційне та науково-методичне забезпечення
діяльності; забезпечення висококваліфікованим педагогічним персоналом
для навчання дорослих);
- розвиток неформальної освіти вчителів вечірніх шкіл, серед яких –
відкриття різних за спектром діяльності центрів освіти дорослих (ЦОД); їх
нормативно-правове, кадрове забезпечення, науково-методичний супровід;
узагальнення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду
неформальної освіти дорослих;
- формування громадянської компетентності майбутніх педагогів:
створення студентського осередку громадянського суспільства у закладі
вищої освіти; добір членів команди для впровадження роботи студентського
осередку громадянського суспільства; організація діяльності у навчальній (у
групах) і позанавчальній роботі (вибір організаційних форм навчання,
методів і засобів; технічне забезпечення та ін.).
Виявлено, виходячи з важливості неперервності післядипломної
педагогічної освіти, визнання її кінцевого результату (посвідчення, диплому,
сертифікату), що в умовах кредитно-модульної системи може здійснюватися
поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти, що забезпечує
академічну і професійну мобільність фахівців у процесі освіти, під час
сертифікації, атестації та інших процедур, передбачених із метою визначення
професійного рівня і визнання результатів професійного розвитку фахівців.
Доведено необхідність здійснення науково-методичного супроводу
освітньої діяльності ЦОД, а також освіти різних категорій дорослих (педагогів,
державних службовців, батьків і членів родин, осіб третього віку) як
сукупності різноманітних підходів, технологій, форм, методів, процедур,
заходів, що забезпечують ефективність особистісного і професійного розвитку
дорослих. Цей супровід уособлює взаємодію суб’єктів освітньої взаємодії,
підґрунтям якої є партнерство, а результатом – набуття / удосконалення
відповідних
компетентностей.
Науково-методичний
супровід
має
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спрямовуватися на підвищення вмотивованості дорослих до освіти впродовж
життя; активізацію пізнавальної сфери шляхом упровадження інноваційних
методик, форм, методів і прийомів навчання та ін.
Обґрунтовано психологічні умови, що уможливлюють ефективність
освіти різних категорій дорослого населення: мотивація навчання;
усвідомлене ставлення дорослого учня до навчання; потреба в самостійності
навчання; залучення емоційного інтелекту як фактору підвищення
психологічної культури суспільства; рефлексія щодо змісту, процесу,
результатів навчання; розвиток критичності мислення, що дозволяє
адекватно оцінювати і коригувати хід навчання; сприятливе освітнє
середовище, в якому передбачено можливість вчитися в системі
межсуб’єктних відносин; здатність до самоосвіти, саморозвитку; здійснення
у процесі отримання освітніх послуг психолого-педагогічного супроводу,
інформаційної підтримки та ін.
Розроблено, обґрунтовано Концепцію діяльності центрів освіти
дорослих – закладів неформальної освіти, на які покладено сприяння у
поширенні освіти впродовж життя, задоволення широкого спектру
культурно-освітніх потреб різних категорій дорослих. Документ має на меті
сприяння розвитку неформальної освіти різних категорій дорослих,
розширенню мережі ЦОД у сільській місцевості та містах. Структура
Концепції: основні поняття; загальні положення; мета, завдання та принципи
реалізації Концепції; умови реалізації Концепції; фінансове забезпечення та
етапи реалізації Концепції; очікувані результати. Передбачено реалізацію 6
модулів концепції: І модуль – нормативно-правовий, законодавчий
(розроблення нормативно-правового забезпечення неформальної освіти
дорослих); ІІ модуль – кадровий (підготовка персоналу для роботи з
дорослими); ІІІ модуль – аналітичний (здійснення наукових досліджень з
неформальної освіти дорослих, моніторингу культурно-освітніх потреб
дорослих та ін., комплексне вивчення міжнародного досвіду); IV модуль –
науково-методичний (розроблення пропозицій щодо підготовки навчальних
програм для дорослих, які навчаються в ЦОД, розроблення програм
навчальних курсів, тренінгів та ін.); V модуль – інформаційний
(популяризація андрагогічних ідей і принципів навчання у ЗМІ, організація і
проведення науково-практичних масових заходів, реалізація просвітницьких
кампаній з метою інформування педагогічної спільноти, психологів та інших
категорій громадян щодо результатів сучасних наукових пошуків у галузі
неформальної освіти дорослих та формування соціального попиту на
навчальні програми для дорослих та ін.); VІ модуль – фінансовий (фінансова
підтримка центрів освіти дорослих, створення законодавчої бази для
заохочення громадських і комерційних організацій щодо фінансування ЦОД
та ін.).
3.2. Продукція, підготовлена за темою:
Наукова продукція:
Рукопис розділів монографії «Освіта різних категорій дорослого
населення: теорія, досвід, перспективи» (5,0 др. арк.)
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Виробничо-практична продукція:
рукописи розділів практичних посібників:
1)
«Організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти
дорослих» (3,0 др. арк.);
2)
«Розвиток професійної компетентності економічно активного
населення: андрагогічний аспект» (4,0 др. арк.);
3)
«Особистісний і професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл в
умовах неформальної освіти» (2,5 др. арк.);
4)
«Навчання дорослих в умовах неформальної освіти» (2,0 др.
арк.);
5)
«Освіта і просвіта батьків, членів родин» (4,5 др. арк.).
Статті (5,5 др. арк.).
Всього: 29,5 др. арк.
3.3. Найвагоміші публікації за темою дослідження:
1. Аніщенко О.В. Моделі діяльності центрів освіти дорослих в Україні /
О.В. Аніщенко // 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. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – Вип. 1
(12). – С. 21-28.
2. Лук’янова Л. Потенціал літніх людей на ринку праці України /
Лариса Лук’янова // Рідна школа. – Вип. – №1–2 (1057). – Київ, 2018. – С. 29–
39.
3. Котирло Т.В. Особливості навчання дорослих у системі неперервної
освіти // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових
праць. Серія «Педагогіка». – 2018. – С. 31-37.
4. Калюжна Т.Г. Теоретико-емпіричний аналіз феномену професійної
компетентності державних службовців / Т. Г. Калюжна // Аdvances of science
Proceedings of artcles the internatonal scientfc conference Czech Republic,
Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2018 – ст.1175-1180.
5. Піддячий В. М. Аксіологічні основи розвитку громадянської
компетентності майбутнього педагога / В. М. Піддячий // Неперервна
професійна освіта: теорія і практика. Пед. науки. – 2018. – Вип. 1-2 (54-55). –
С. 15–21.
5. Шарошкіна Н. Г. Інформаційна культура як основа загальної
культури дорослих / Н. Г. Шарошкіна // Психолого-педагогічні проблеми
сільської школи: збірник праць Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини// [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та
інші]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 58. – С.194-204.
4. «Технології навчання дорослих в умовах формальної і
неформальної освіти», РК № 0117U001072, 2017-2019.
У звітному році над темою працювало 6 виконавців. Науковий
керівник НДР – Вовк М.П., доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник.
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4.1. Основними результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2018 р. (другий етап) є:
1. Здійснено педагогічну діагностику стану використання технологій
навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. З цією метою
було обґрунтовано сутність поняття «професійна компетентність
педагогічного персоналу щодо використання технологій навчання в умовах
формальної і неформальної освіти»; визначено компоненти, розроблено
критерії і показники означеної якості. 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,
понятійно-змістовий,
праксеологічно-рефлексивний.
Аксіологічнорегулятивний компонент передбачає сформованість мотивів і потреб щодо
використання технологій навчання в умовах формальної і неформальної
освіти, ціннісних орієнтирів в усвідомленні необхідності використання
інноваційних форм, методів, інноваційних освітніх технологій у професійній
викладацькій, педагогічній діяльності, спрямованості на опанування досвіду
українських і зарубіжних науковців, педагогів розробленні й апробації
технологій навчання різних категорій учнів, студентів, дорослих, наявність
внутрішньої потреби саморозвиватися шляхом створення авторських
технологій навчання. Понятійно-змістовий компонент визначає рівень
володіння спектром знань з теорії і практики використання технологій
навчання в умовах формальної і неформальної освіти, знаннями поетапності
реалізації технологій навчання, їх класифікації, структури, психологопедагогічними основами моделювання процесу реалізації освітніх технологій
у формальному і неформальному контексті організації навчання; визначає
ступінь розуміння специфіки використання технологій навчання в умовах
формальної і неформальної освіти різних категорій тих, хто навчається
(учнів, студентів, дорослих), володіння тезаурусом з проблеми створення і
упровадження авторських технологій навчання, системність його
використання у професійній діяльності. Праксеологічно-рефлексивний
компонент передбачає володіння спектром відповідних умінь, здатностей,
що забезпечують результативність творчого використання наявних
технологій навчання (дисемінація) та розроблення авторських технологій
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(інновації); володіння організаторськими уміннями, що передбачає здатність
проектувати процес використання технологій навчання різних категорій тих,
хто навчається (учнів, студентів, дорослих), реалізовувати етапи
імплементації технологій у межах викладання певної дисципліни,
застосування різних форм і методів навчання; володіння комунікативними
уміннями, що зумовлює здатність до володіння стратегіями мовленнєвої
поведінки у процесі використання технологій навчання в умовах формальної
і неформальної освіти; дослідницькими уміннями, що детермінує процес
оброблення, ретрансляції наявних технологій навчання на основі
студіювання українських та зарубіжних інформаційних ресурсів.
Визначена структура дала можливість системно діагностувати рівень
професійної компетентності педагогічного персоналу щодо використання
технологій навчання з урахуванням специфіки формальної і неформальної
освіти відповідно до сучасних вимог до професіоналізму педагогів, їх
здатності до інноваційної професійної діяльності. З цією метою було
визначено критерії готовності на основі структурних компонентів
професійної компетентності педагогічного персоналу щодо використання
технологій навчання в умовах формальної і неформальної освіти: ціннісномотиваційний, когнітивний, діяльнісно-рефлексивний.
Ціннісно-мотиваційний критерій характеризує мотивацію, потреби,
ціннісне ставлення педагога, викладача до використання технологій навчання
різних категорій в умовах формальної і неформальної освіти, визначає
потреби щодо самовдосконалення у напрямі використання і розроблення
технологій навчання, зумовлює рівень активності щодо оволодіння знаннями
з теорії і практики технологій навчання з урахуванням вікових,
психологічних особливостей, особистісних і професійних потреб різних
категорій осіб. Потреба у професійному саморозвитку у напрямі
використання технологій навчання є потребою ціннісного типу, що
детермінує необхідність удосконалення відповідних умінь, вивчення досвіду
впровадження доцільних технологій у вітчизняному і зарубіжному дискурсі
освітньої практики. До показників ціннісного-мотиваційного критерію
відносимо мотивацію і ціннісні орієнтації щодо використання технологій
навчання в умовах формальної і неформальної освіти.
Когнітивний критерій визначає рівень володіння знаннями з проблем
теорії і практики використання технологій навчання різних категорій тих, хто
навчається (учнів, студентів, дорослих) на основі вітчизняного і зарубіжного
досвіду; усвідомлення специфіки навчання різних категорій тих, хто
навчається, в умовах формальної і неформальної освіти; володіння знаннями
наукових підходів, принципів, закономірностей розроблення авторських
технологій, їх структури, етапів реалізації, форм і методів, що входять у
процесуальний блок вибудовування освітньої технології; знання
методологічних підходів, що визначають концептуальний блок моделювання
певної технології навчання; чинників, що зумовлюють ефективність
реалізації структурованого змісту, відібраних форм і методів, що входять у
структуру технології з урахуванням специфіки дисципліни, змістових
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модулів; знання структурних компонентів педагогічної майстерності, що
забезпечують результативність реалізації технології (зовнішньої і
внутрішньої техніки мовлення, педагогічного такту, гуманістичної
спрямованості навчання тощо). Показниками критерію визначено: володіння
знаннями з питань теорії розроблення і використання технологій навчання в
умовах формальної і неформальної освіти; володіння знаннями про
вітчизняний і зарубіжний досвід розроблення і використання технологій
навчання в умовах формальної і неформальної освіти
Діяльнісно-рефлексивний критерій зумовлює здатність педагога,
викладача застосовувати технології навчання в умовах формальної і
неформальної освіти власне у професійній діяльності; визначає рівень
володіння організаційними, дослідницькими, комунікативними уміннями,
прийомами педагогічної майстерності у процесі використання технологій
навчання для різних категорій тих, хто навчається (учнів, студентів,
дорослих); характеризує здатність педагога здійснювати самооцінювання
результатів професійної діяльності на різних етапах, проектувати доцільність
структурування змісту, добору форм і методів викладання певних дисциплін
в умовах формальної освіти або застосовувати ефективні форми, методи,
технології навчання в умовах неформальної освіти з урахуванням принципів,
закономірностей, підходів до навчання різних категорій осіб. Цей критерій
визначає здатність педагога до професійного саморозвитку на основі
рефлексивного переосмислення вітчизняного і зарубіжного досвіду та уміння
оцінювати здобутки і недоліки використання технологій в умовах
формальної і неформальної освіти у власній педагогічній діяльності та своїх
колег, дозволяє виявляти уміння щодо гнучкого реагування на інновації в
освітньо-науковому середовищі шляхом професійного саморозвитку й
самореалізації на рефлексивних засадах. До показників діяльніснорефлексивного критерію відносимо: володіння уміннями творчого
використання розроблених технологій (дисемінація) та створення авторських
технологій (інновацій); педагогічна рефлексія (здатність до самоаналізу і
зорієнтованість
саморозвиватися
та
самоудосконалюватися
щодо
використання технологій навчання в умовах формальної і неформальної
освіти).
На основі окреслених 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.
На
основі
визначених критерії, показників вияву професійної компетентності
педагогічного персоналу щодо використання технологій навчання в умовах
формальної і неформальної освіти було здійснено діагностику стану цієї
якості з урахуванням підібраного діагностичного інструментарію (авторських
анкет, опитувальників, кейс-технологій, методу «мозкового штурму», картки
експертного оцінювання, адаптованих методик науковців (методика
вивчення мотивації професійної діяльності (К. Замфір), методика виявлення
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ціннісних орієнтацій особистості О. Мурзіної «Квадрат цінностей», картка
рівня розвитку комунікативних умінь (за В. Гордієнко), методика
діагностування індивідуальної структури ціннісних орієнтацій особистості
О. Сергєєнкової, методика «Самооцінка емоційного стану» Є. Ільїна,
експрес-діагностика соціальних цінностей особистості М. Фетіскіна;
методика самооцінки професійно-педагогічної мотивації В. Козлова,
орієнтаційна анкета «Спрямованість особистості» Б. Басса тощо; визначення
рівня самооцінки професійної педагогічної мотивації (М. Фетіскіна)
методика В. Хеннінга «Структура інтересів»; модифіковані діагностичні
методики Ю. Семиченка «Мотиви навчання у вищому навчальному закладі»,
методики «Самооцінка емоційного стану» А. Уессмана і Д. Рікса тощо).
Було опитано 185 вчителів-практиків, які проходили підвищення
кваліфікації у Чернівецькому інституті післядипломної педагогічної освіти,
викладачів Сумського державного педагогічного університету імені Антона
Макаренка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини, Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка. Суб’єктами дослідження були вчителі, викладачі: з них 45%
мають стаж педагогічної (викладацької) роботи більше 10 років, 32% – до 10
років; 15% – більше 15 років, 18% – більше 20 років; з них мають звання
«вчитель-методист» (35%) або науковий ступінь (28%).
За результатами проведення діагностики рівня професійної
компетентності педагогічного персоналу щодо використання технологій
навчання в умовах формальної і неформальної освіти на основі розроблених
критеріїв і показників було виявлено, що, незважаючи на те, що значна
частина педагогічного персоналу продемонстрували наслідувальнорепродуктивних рівень (36%) вираження якості за всіма критеріями,
вважаємо за доцільне відзначити: більшість педагогів спрямовані на
самовдосконалення і саморозвиток у напрямі використання технологій
навчання в умовах формальної і неформальної освіти, мають бажання
ознайомлюватися із зарубіжним і вітчизняним досвідом упровадження цих
технологій, володіють здатністю до педагогічної рефлексії, усвідомлюють
потребу у здійсненні іннноваційної діяльності у процесі викладацької роботи
(47% – інтерпретаційно-діяльнісний рівень, 17% – інноваційноінтерактивний)..
2. Розроблено технології навчання різних категорій дорослого
населення на основі ключових вимог (концептуальність; системність;
рівноправне партнерство; керованість; гнучкість; міжособистісна взаємодія;
динамічність; індивідуалізація навчання; 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, яка спрямована на опанування сукупністю мовних
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засобів і особливостей, знань жанрів наукового викладення дослідницьких
результатів, використання можливостей наукової фахової мови для
впровадження наукових теорій, концепцій, технологій в освітню практику,
презентації наукових здобутків у вітчизняному і міжнародному науковоосвітньому середовищі;
- технологію використання засобів музейної педагогіки в умовах
неформальної освіти з метою збагачення змісту, удосконалення методів
музейної педагогіки в умовах неформальної освіти на основі досвіду
вітчизняних музеїв культурологічного, мистецтвознавчого спрямування;
налагодження діалогової взаємодії у системі «університет – школа – музей»;
удосконалення умінь педагогічного персоналу щодо тематичного добору
музейних експозицій з урахуванням індивідуальних потреб особистості;
- технологію технологічного забезпечення післядипломної освіти
викладачів, спрямованої на розвиток соціальної мобільності, особистіснопрофесійного
потенціалу
педагогічного
персоналу,
формування
інноваційного мислення, позитивної мотивації до саморозвитку і професійної
реалізації протягом життя, здатності до цілеспрямованих дій щодо організації
та управління діяльністю, навичок використання сучасних освітніх
технологій на основі міжособистісної взаємодії;
- технологію формування андрагогічної компетентності педагогічного
персоналу як інтегративної якості особистості з певними особистісними та
професійними характеристиками, що дозволяють успішно здійснювати
професійну діяльність в умовах освітнього процесу, що включає систему
ціннісних орієнтацій, мотивації, толерантності, систему теоретичних знань та
практичних умінь і навичок, необхідних для роботи з дорослими;
- технологію творчого використання ідей вітчизняних науковопедагогічних шкіл у формальній і неформальній освіті викладачів закладів
вищої освіти та викладачів-дослідників з метою формування у даної категорії
педагогічного
персоналу
спрямованості
на
саморозвиток
і
самовдосконалення у напрямі розвитку педагогічної майстерності;
забезпечення впровадження у практику інновацій, взаємозв’язку науки й
освітньої практики; збереження національних надбань педагогічної наукової
думки, підтримки наукового наставництва як вагомого чинника створення
молодої генерації науковців
4.2. Продукція, підготовлена за темою:
Наукова продукція:
Рукопис розділів монографії «Навчання дорослих в умовах формальної
і неформальної освіти: теорія і практика» (8,0 др. арк.);
Виробничо-практична продукція:
рукописи розділів практичних посібників:
«Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної
освіти» (4,0 др. арк.)
«Технології підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослим
населенням» (2,75 др. арк.);
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рукопис розділу методичних рекомендацій «Мережеві технології
навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» (2,0 др.
арк.).
Статті (0,5 др. арк.).
Всього: 17,25 др. арк.
4.3. Найвагомішими публікаціями за темою дослідження є:
1.
Вовк М.П. Використання етномузикознавчого досвіду в шкільній
освіті / М.П. Вовк // Мистецтво та освіта. – 2018. – №1(87). – С. 24-28. (0,3 др.
арк.).
2.
Вовк М.П., Грищенко Ю.В. Наукова школа академіка
І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку / Мирослава Вовк, Юлія
Грищенко // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і
освіти дорослих НАПН України, Полтавський нац. пед. ун-т імені
В. Г. Короленка. – 2018. – Вип. 18. – С. 44-55. (0,5 др. арк.).
3.
Грищенко Ю.В. Феномен наукової школи у дискурсі сучасної
педагогічної думки / Проблеми освіти: зб. наук. праць. – ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», К., 2018. – Вип. 90. (0,5 др. арк.).
4.
Філіпчук Н.О. Виховний потенціал музейної діяльності в Україні
(ХХ століття) // Рідна школа: Наук.-метод. журнал. – № 1-2 (1057). – 2018. –
С. 67-71. (0,25 др. арк.).
5.
Філіпчук Н.О. Музейна педагогіка і виховання нації /
Н.О. Філіпчук // Молодий вчений. – 2018. -- №3(55). – С. 137-143. (0,3 др.
арк.).
5. «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого
населення», РК №0117U001073, 2017-2019.
У звітному році над темою працювало 10 виконавців. Науковий
керівник НДР – Помиткін Е.О., професор, доктор психологічних наук.
5.1. Основними науковими результатами, досягнутими в ході
виконання дослідження у 2018 р. (другий етап) є:
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.
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) 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.
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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.
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».
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, гендернопрофесійної 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.
5.2. Продукція, підготовлена за темою:
Наукова продукція:
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Рукопис розділів монографії «Психологічний супровід навчання різних
категорій дорослого населення» (8,5 др. арк.).
Виробничо-практична продукція:
Рукописи розділів:
1) методичного посібника «Геронтопсихологія навчання особистості
похилого віку» (2,0 др. арк.);
2) практичного посібника «Кар’єрне консультування» (4,0 др. арк.);
3) практичного посібника «Психологічний супровід особистісного
розвитку дорослих: подолання професійних криз та характерологічних
дисгармоній» (2,52 др. арк.).
Рукопис розділу методичних рекомендацій «Духовно-психологічний
супровід дорослих, спрямований на гармонізацію характерологічного розвитку
особистості» (1,0 др. арк.).
Статті (9,98 др. арк.).
Всього: 28, 0 др. арк.
5.3. Найвагоміші публікації за темою дослідження:
1.
Eduard Pomytkin. Rozwoj duchoweho potencialu osobowosci jako
strategiczny cel dzialan edukacyjnych // Wybrane aspekty dotyczacecz lowiekaw
shjlczesnej cywilizacij / Monografia NR 323 pod redakcja naukowa Czeslawa
Plewki / Koszalin, 2017 – s. 363-369.
2.
Ігнатович О. М. Психолого-технологічні аспекти розвитку
фахової інноваційної культури педагогічних працівників / О. М. Ігнатович //
Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. –
No 4. – Вип. 14. (ISSN 2414-0023) – Київ: Інститут психології імені Г. С.
Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – С.68-86.
3.
Ihnatovych О. Psychological and pedagogical technologies of
selection of students in the pedagogical higher educational institutions /
О.Ihnatovych // Znanstvena misel journal (Ljubljana, Slovenia), №14, VOL.2,
2018 (ISSN 3124-1123). – Р. 42-46.
4.
Рибалка В.В. Методологічні проблеми наукової психології та їх
розв'язання на основі використання категорій особистості, психологічної
діяльності, духовності, соціальності // Теоретичні дослідження у психології:
монографічна серія / Уклад. В.О. Мєдінцев. – Том. V., 2018. – 183с.
[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com, ISSN: 2616-6860. –
C. 124-176.
5. Татаурова-Осика Г.П. Фактор гендерного виховання у професійному
вимірі сучасного педагога // Humanitarian approaches to the Periodic Law //
Perspectives of science and education. Proceedings of the 2nd International youth
conference. SLOVO\WORD, New York, USA. – 2018. P. 38–46.
ІІ.4. Публікації
Загальна кількість праць, підготовлених в Інституті педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна за звітний період за планом – 83 і поза
планом – 113, з них надруковано – 188, серед них статей за планом – 75 і поза
планом – 82.
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За видами продукції підготовлено:
Наукова продукція:
планові / позапланові
монографії
-/14
збірники наукових праць
-/6
Виробничо-практична продукція:
методичний посібник
1/практичні посібники
2/2
методичні рекомендації
2/1
Навчальна продукція:
навчальні посібники
1/3
навчальні програми
2/посібник-практикум
-/1
Довідкова продукція
Словники
-/1
Енциклопедії
-/1
Довідники
-/2
Статті:
у наукових фахових
виданнях
18/12
у міжнародних
виданнях
10/7
у вітчизняних наукових
виданнях, що входять до
наукометричних баз
11/13
у інших наукових
виданнях
10/20
у матеріалах
конференцій
26/30
(Таблиці ІІ.1. – ІІ.5.)

у т. ч надруковано
-/14
-/6
-/-/2
-/1
-/3
-/-/1
-/1
-/1
-/2

18/12
10/7

11/13
10/20
26/30

ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кількісна характеристика експериментів на рівні структурного
підрозділу Інституту – 4. Експериментальна робота здійснюється на базі 27
навчальних закладів. Всі експериментальні навчальні заклади діють на
підставі рішень вченої ради Інституту. У відділах Інституту є база даних про
діяльність експериментальних навчальних закладів та програми
експериментальних досліджень.
Тема «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних
категорій дорослого населення» (РК № 0117U001071; 2017-2019 рр.;
керівник теми – Аніщенко О.В.).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 5.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
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1.
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.
Центральна бібліотека № 141 Деснянського району міста Києва.
3.
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса
Грінченка.
4.
Дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) № 398 Відділу дошкільної
освіти і безпеки життєдіяльності Управління освіти Солом’янської районної
в м. Києві державної адміністрації.
5. Бучанський центр освіти дорослих «Логос».
Відомості про наукового керівника – Аніщенко Олена Валеріївна,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис). За звітній період співробітниками відділу проаналізовано методичні
засади розвитку освіти різних категорій дорослих; здійснено обґрунтування
організаційних, педагогічних, психологічних умов, що уможливлюють
розвиток освіти різних категорій дорослого населення; розроблено,
обґрунтовано концепцію діяльності центрів освіти дорослих.
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року. За звітній період співробітниками відділу розроблено:
карту
педагогічної оцінки здібностей до здійснення освітньої діяльності, експресдіагностику організаторських здібностей, тест на визначення творчого
потенціалу особистості, анкету з виявлення культурно-освітніх потреб
цільової аудиторії дорослих, тест для визначення рівня сформованості
емпатії, методику визначення рівнів навчально-творчої діяльності та
саморозвитку вчителів вечірніх шкіл і дорослих учнів, авторські тести
«Громадянські знання майбутнього педагога», анкету «Громадянські вміння
майбутнього педагога» та адаптовано: тест «Ціннісні орієнтації працівників»
(М. Рокич), опитувальник «Самооцінка професійних якостей педагога», тест
«Наскільки Ви толерантні?», методику діагностики перцептивноінтерактивної компетентності (модифікований варіант Фетіскіна Н.); тест
«Громадянська самосвідомість майбутнього педагога» (О.В. Шестопалюк),
тест «Рівень комунікабельності» В. Ряховського, методику «Оцінка потреби в
досягненні» (Корольчук М., Крайнюк В.).
Здійснено
діагностику
рівнів
сформованості:
андрагогічної
компетентності працівників бібліотечної справи;
громадянської
компетентності майбутніх педагогів; готовності вчителів вечірніх шкіл і
дорослих учнів до здобуття неформальної освіти; рівнів розвитку
батьківської компетентності членів родин.
Тема «Технології навчання дорослих в умовах формальної і
неформальної освіти» (РK 0117U001072; 2017-2019 рр.; керівник теми –
Вовк М.П.).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 6.
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Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.
Короленка.
2.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
3.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини.
4.
Сумський державний педагогічний університет імені А.
Макаренка.
5.
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області.
6.
Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка.
7.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Відомості про наукового керівника – Вовк Мирослава Петрівна,
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу теорії і
практики педагогічної освіти імені академіка І.А.Зязюна Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис):
На теоретичному рівні виконання теми НДР розроблено наступні
інновації, для подальшого впровадження та експериментальної перевірки:
–
мовно-комунікативні технології у підготовці майбутнього
вчителя і викладача-дослідника в умовах формальної освіти;
–
формальна і неформальна освіта викладачів вищих педагогічних
навчальних закладів в контексті розвитку вітчизняних науково-педагогічних
шкіл;
–
навчання майбутніх педагогів засобами музейної педагогіки в
умовах неформальної освіти;
–
технологічного забезпечення післядипломної освіти викладачів
вищих навчальних закладів;
–
технології
формування
андрогогічної
компетентності
педагогічного персоналу.
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року. Упродовж звітного року співробітниками відділу адаптовано
діагностичний інструментарій з метою виявлення стану використання
технологій навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти;
здійснено діагностику педагогічного персоналу щодо стану використання
технологій навчання в умовах формальної і неформальної освіти.; розроблено
технології розвитку мовнокомунікативної компетентності викладачадослідника в умовах формальної освіти, технологію формування
андрагогічної компетентності педагогічного персоналу, технологію
використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти;
технологію забезпечення післядипломної освіти викладачів вищих
навчальних закладів; технологію творчого використання досвіду вітчизняних
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науково-педагогічних шкіл в умовах формальної освіти викладачів вищих
педагогічних навчальних закладів.
Тема «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого
населення» (РК № 0117U001071; 2017-2019 рр.; керівник теми –
Помиткін Э.О.).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 9.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1.
Прилуцька гімназія № 1 імені Георгія Вороного, м. Прилуки
Чернігівської області.
2. Дошкільний навчальний заклад № 8, центр В.О.Сухомлинського, м.
Прилуки Чернігівської області.
3.Навчально-науковий
гуманітарний
інститут
Національного
авіаційного університету.
4.Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка.
5. Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
6.Прилуцька гімназія № 5 імені В. А. Затолокіна, м. Прилуки
Чернігівської області.
7. Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради».
8. Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 41 ім. З. К. Слюсаренка з
поглибленим вивченням англійської мови м. Києва.
9.Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка.
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 (назви та короткий
опис):
Психодіагностичні програми: виявлення освітніх потреб дорослих на
різних вікових етапах; психологічного супроводу дорослих на перехідних
етапах професійного розвитку; вивчення психологічних особливостей
розвитку
особистісно-професійного
ресурсу
дорослих;
вивчення
психологічних особливостей педагогічної взаємодії викладача-андрагога та
дорослих учнів у процесі навчання; виявлення стану духовного і
характерологічного розвитку сучасного студентства; розвитку стратегічного
мислення в період ранньої дорослості у процесі навчання; виявлення
особливостей психологічного консультування педагогічних працівників та
студентів професійно-педагогічного коледжу; професійної орієнтації
дорослих;гендерної профорієнтації; геронтопсихологічного супроводу
навчання особистості похилого віку.
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Програми: профорієнтаційного консультування; консультативної
діяльності; корекції індивідуальної концепції суб’єкта кар’єри та
профілактики регресивного розвитку особистості.
Технології:
професіологічного
моніторингу;
профконсалтингу;
кар’єрного коучингу та метод створення кар’єрограми педагога.
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року. Визначено психологічні особливості різних категорій дорослого
населення за віковими, соціальними, гендерними та професійними
критеріями, зокрема: особливості – психологічного супроводу педагогів на
перехідних етапах професійного розвитку; профорієнтаційного супроводу;
психологічного консультування дорослих з проблем кар’єрного розвитку;
педагогічної взаємодії викладача-андрагога та дорослих учнів у процесі
навчання; гендерної профорієнтації в системі психологічного супроводу
навчання різних категорій дорослого населення; геронтопсихологічного
супроводу навчання особистості похилого віку.
Тема «Моніторинг якості педагогічної освіти» (РK № 0116U001466;
2016-2018 рр.; керівник теми – Лавріненко О.А.).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 6.
1.
Сумський
державний
педагогічний
університет
імені
А.С. Макаренка.
2.Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського.
3.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
4.Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.
Короленка.
5.Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського.
6.
Центр педагогічної майстерності і навчання дорослих на базі
Новомосковської школи-гімназії № 9 (м. Новомосковськ, Дніпровської
області).
Відомості про наукового керівника – Лавріненко Олександр
Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і
практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис): концептуальна модель моніторингу якості педагогічної освіти на
інституційному; системи забезпечення та моніторингу якості педагогічної
освіти на інституційному рівні; методики моніторингу якості педагогічної
освіти в Україні відповідно до визначених складників у методологічному та
теоретичному вимірі.
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року. Здійснено перший етап впровадження виробничо-практичної та
навчальної продукції: практичний посібник «Моніторингові технології в
педагогічній освіті» (8,0 д.а.); навчальний посібник «Якість педагогічної
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освіти України: тенденції і перспективи» (8,0 д.а.); методичний посібник
«Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи формування» (8,0 д.а.);
методичні рекомендації «Методичні рекомендації з моніторингу якості
педагогічної освіти бакалаврів у вищих навчальних закладах» (3,0 д.а.)»;
«Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів
педагогічного профілю» (2,0 д.а.); навчальні програми: «Технології
моніторингу педагогічної майстерності вчителя»: програма для керівників
загальноосвітніх та професійних закладів освіти (2,0 д .а.); «Моніторинг
якості педагогічної практики майбутніх учителів (2,0 д.а.).
Апробовано
функціональну
модель
управління
розвитком
педагогічного університету; структурну модель моніторингу якості
професійної підготовки фахівців у закладі вищої педагогічної освіти; модель
«Я-концепції професійно-культурного розвитку педагога».
Впроваджено комплекс методик моніторингу якості: формування
педагогічного досвіду; підготовки магістрів педагогічного профілю.
(Таблиці ІІІ.1., ІІІ.2.)
IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ЙОГО МОНІТОРИНГ
У 2018 р. відбувалося упровадження 39 одиниць продукції, зокрема 32
– за результатами НДР 2014-2016 рр. (9 наукової, 20 виробничо-практичної, 1
навчальної, 2 довідкової); 7 – за результатами НДР 2016-2018 рр. (4 одиниці
виробничо-практичної та 3 одиниці навчальної продукції). Уся наукова,
виробничо-практична, навчальна та довідкова продукція розміщена в
електронній бібліотеці НАПН України, на сайтах вищих навчальних закладів
України, сайті ІПООД НАПН України.
Динаміка скачувань наукової, виробничо-практичної, навчальної та
довідкової продукції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України.
Монографії
Посібник
Методичні рекомендації
Навчальні програми
Словники
Бібліографічний покажчик
Всього:

2017
412
150
654
23
65
1304

2018
1234
484
1182
1232
490
76
3589

Результати НДР, отримані впродовж 2014-2016 рр., 2016-2018 рр. було
використано при розробленні статті 18 «Освіта дорослих» Закону України
«Про освіту» (2017 р.); проекту стратегії педагогічної освіти України;
Концепції розвитку педагогічної освіти в Україні; Концепція діяльності
центрів освіти дорослих. інформаційно-аналітичних матеріалів «Неперервна
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педагогічна освіта в зарубіжних країнах» (Неперервна педагогічна освіта в
зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичні 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 ред. Н.М. Авшенюк. – Київ:ТОВ «ДСК
Центр», 2018. – 150с.); рекомендаціях за результатами проведення науковопрактичних масових заходів Інституту (Рекомендації за результатами
проведення науково-практичних масових заходів Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна ІПООД НАПН у 2018 році:
науково-довідкове видання / за ред. Л.Б. Лук’янової; упоряд. Г.І.Сотська,
О.В. Тринус; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
– Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2018. – 56 с.)
Методами моніторингу є: збирання та опрацювання статистичних
даних, огляд періодичних фахових видань, електронних ресурсів,
рекомендацій науково-практичних масових заходів, документів і матеріалів,
підготовлених з результатів НДР, публікацій у ЗМІ, мережаі Інтернету,
опитування, інтерв’ювання цільової групи користувачів тощо.
Кількість об’єктів упровадження результатів НДР (2014-2016 рр. та
2016-2018 рр.) – 64, зокрема:
–
вищі навчальні заклади –31 (2014-2016 рр.; 2016-2018рр.);
–
інститути післядипломної педагогічної освіти – 6 (2014-2016 рр.; 20162018рр.);
–
загальноосвітні навчальні заклади – 7 (2014-2016рр.; 2016-2018рр.);
–
дошкільні навчальні заклади – 1 (2014-2016рр.; 2016-2018рр.);
–
педагогічне училище – 1 (2014-2016рр.);
–
інші – 9 (2014-2016рр.; 2016-2018 рр.);
–
підвідомчі установи НАПН України – 9 (2014-2016рр.; 2016-2018 рр.).
Цільовою групою користувачів є: наукові, науково-педагогічні,
педагогічні працівники, студенти освітніх закладів України, психологи,
керівники навчальних закладів різних типів, тренери-модератори «Академії
педагогічної майстерності», менеджери освіти, керівники освітніх закладів,
представники громадських організацій, докторанти, аспіранти.
(Таблиці: IV.1. – IV.3.).
V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
У структурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України поліграфічної бази немає, отже видавнича діяльність за повним
циклом не ведеться. Разом з тим, наукові працівники інституту беруть участь
у підготовці до видання наукових праць, їх редагуванні, рецензуванні.
Провідні вчені інституту є членами редакційних колегій різних видавництв
та періодичних видань (збірників наукових праць, фахових журналів тощо).
На початок 2018 року в Інституті був 1 періодичний журнал, 1
електронний науковий фаховий журнал, 2 збірника наукових праць
зареєстровані у ДАК України як провідні наукові фахові видання з
педагогіки і психології, зокрема:
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1. Відділ зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих з
Хмельницьким національним університетом є співзасновником періодичного
наукового видання – наукового журналу «Порівняльна професійна
педагогіка», у якому публікуються статті з проблем професійної освіти у
різних країнах. Проблематика статей журналу охоплює: теоретикометодологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції
розвитку освіти, зарубіжний досвід вирішення соціально-педагогічних
проблем розвитку освітніх систем.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації серія КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011. Журнал включено до
переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки»
(Наказ МОН України № 1714 від 28.12.2017), присвоєно міжнародний
класифікаційний номер друкованого видання ISSN 2308-4081. Публікацію
англомовної онлайн-версії журналу здійснює видавництво «Sciendo»
(м. Берлін,
Німеччина)
(Режим
доступу:
https://content.sciendo.com/view/journals/rpp/rpp-overview.xml).
Журнал
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 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).
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/).
Впродовж 2018 року видано 4 номери: 1) Порівняльна професійна
педагогіка № 1 (Т. 8), 2018: наук. журнал / голов ред. Н.М. Бідюк. – К.–
Хмельницький : ХНУ, 2018. – 164 с.; 2) Порівняльна професійна педагогіка
№ 2 (Т. 8), 2018: наук. журнал / голов ред. Н.М. Бідюк. – К.–Хмельницький:
ХНУ, 2018. – 215 с.; 3) Порівняльна професійна педагогіка № 3 (Т. 8), 2018 :
наук. журнал / голов ред. Н.М. Бідюк. – К.–Хмельницький: ХНУ, 2018. – 111
с.; 4) Порівняльна професійна педагогіка № 4 (Т. 8), 2018 : наук. журнал /
голов ред. Н.М. Бідюк. – К.–Хмельницький: ХНУ, 2018. – 118 с.
2. Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України є засновником збірника наукових праць
«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», який випускається з 2009 р.
Упродовж 2018 року було:
1) видано випуск збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія,
досвід, перспективи», вип. 1 (14) (10,0 др. арк.): Освіта дорослих: теорія,
досвід, перспективи : зб. наук. праць / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та
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ін.]; Інститут пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. –2018. – Вип. 1
(14). – 260 с.
3. Підготовка до друку фахового збірника наукових праць «Естетика та
етика педагогічної дії» (ІПООД НАПН України, Полтавський національний
педагогічний університет імені В.Г. Короленка вип. №№ 17, 18). Свідоцтво
про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №
23462-13302ПР від 22.06.2018 року. Видання входить до переліку фахових
видань з педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №
793 від 04.07.2014 року). Збірник наукових праць входить у такі
наукометричні бази, як: Google Scholar (з 2015), Index Copernicus (з 2016),
Ulrichsweb Global Serials Directory (з 2018).
Упродовж 2018 року видано 2 номери:
1.
Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. Вип. 17 / Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені
В.Г. Короленка. – К. ; Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 194 с.
2.
Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. Вип. 18 / Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені
В.Г. Короленка. – К. ; Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 194 с.
Проблематика статей збірника охоплює теоретико-методологічні
засади мистецької педагогіки і педагогіки мистецтва, сучасні стратегії та
тенденції розвитку освіти на етико-естетичних засадах, педагогічний досвід
вчителів, педагогів, викладачів освітніх закладів різних рівнів акредитації.
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-pedagogical-action/) та на
сайті Полтавського національного педагогічного університету (Режим
доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua).
4. Інститут з Полтавським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського здійснює підготовку до друку
електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога».
Видання входить до Переліку електронних наукових фахових видань з
педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1714 від
28.12.2017 року).
Упродовж 2018 року видано 6 номерів:
1.
Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журнал № 1 (178)
/ Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т пед.
освіти і освіти дорослих НАПН України. – Полтава; Київ : ПОІППО імені
М. В. Остроградського, 2018. – 78 с.
2.
Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал № 2
(179) / Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Полтава; Київ : ПОІППО
імені М. В. Остроградського, 2018. – 75 с.
3.
Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал № 3
(180) / Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т
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пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Полтава; Київ : ПОІППО
імені М. В. Остроградського, 2018. – 94 с.
4.
Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал №
4(181) / Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Полтава; Київ : ПОІППО
імені М. В. Остроградського, 2018. – 88 с.
5.
Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал № 5
(182) / Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Полтава; Київ : ПОІППО
імкеі М. В. Остроградського, 2018. – 87 с.
6.
Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал.
журнал № 6 (183) / Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В.
Остроградського; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України. – Полтава; Київ : ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 2018. – 104 с.
Проблематика статей електронного наукового фахового журналу
зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій
навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної
майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.
Тематика журналів 2018 року:
1. «Сучасні освітянські реалії»
2. «Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі»
3. «Інтеграція наук»
4. «Менеджер Нової української школи»
5. «Управління освітнім процесом»
6. «Педагогічна освіта та освіта дорослих»
Доступ до повнотекстового архіву номерів, опублікованих українською
мовою, відкрито на:
1) веб-сайті журналу: http://isp.poippo.pl.ua
2) 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
&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21CO
LORTERMS=0&S21STR=isp
3) сайті ІПООД НАПН України. URL: http://ipood.com.ua/image-of-themodern-pedagogue/
4) сайті
Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
М.
В.
Остроградського.
URL:
http://poippo.pl.ua/nml/imidzh-suchasnoho-pedahoha
5) Матеріал
з
Вікіпедії
–
вільної
енциклопедії.
URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Імідж_сучасного_педагога
У 2018 році в Інституті підготовлено до друку і видано книгу: Лицар
педагогічної науки: науково-популярне видання до 90-річчя від дня
народження академіка Семена Устимовича Гончаренка [колектив авторів] /
За заг. ред. Л.Б. Лук’янової; упоряд.: О.В. Аніщенко, А.М. Самко. – К.: ТОВ
«ДКС – Центр» , 2018. – 184 с. (10 др. арк.).
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Співробітниками Інституту підготовлено до друку збірник:
Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські
реалії і перспективи: збірник наукових статей / [колектив авторів]; за ред.
Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання
України, 2018. – 616 с.
Підготовлено до друку брошуру: Рекомендації методологічного
семінару «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід,
українські реалії і перспективи» (15 листопада 2018 р., м. Київ). Проект /
наук. ред. Лук’янова Л.Б., Ничкало Н.Г.; упорядн. Аніщенко О.В.;
Національна академія педагогічних наук України. – К.: НТУ, 2018. – 12 с.
Підготовлено і видано збірник матеріалів «Неперервна педагогічна
освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких
читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [наук. ред.: Г.І. Сотська, М.П. Вовк].
– Вип. 1 (13). – К.: Талком, 2018. – 246 с. У збірнику вміщено матеріали
апробаційного характеру з проблеми педагогічної освіти, насамперед
мистецької, та освіти дорослих; висвітлено практико орієнтовані результати
викладачів, педагогів, учителів 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 відділу
(Режим доступу: http://ipoodziopo2015.com.ua/?page_id=540).
(Таблиці: V.1. – V.2.).
VІ. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ
ЗАХОДІВ
З метою систематизації інформації щодо науково-практичних масових
заходів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України підготовлено науково-довідкове видання «Рекомендації за
результатами проведення науково-практичних масових заходів
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України у 2018 році» (Рекомендації за результатами проведення
науково-практичних масових заходів Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у 2018 році : науково-довідкове
видання / за ред. Л.Б. Лук’янової; упоряд. Г.І. Сотська, О.В. Тринус;
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України. – Київ: ТОВ «ДКС - Центр», 2019. – 56 с.).
Відповідно до Плану роботи НАПН України на 2018 рік Інститутом
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна організовано
(співорганізовано) і проведено такі науково-практичні масові заходи
1. Методологічний семінар НАПН України «Концептуальні засади
розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і
перспективи»(м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 15 листопада
2018 р.)
Мета семінару – формування єдиного простору для професійної
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взаємодії та обміну досвідом, консолідації зусиль провайдерів освітніх
послуг для дорослих, визначення перспектив розвитку формальної
і неформальної освіти різних категорій дорослого населення в Україні.
Напрями роботи семінару: освіта дорослих в умовах глобалізаційних та
євроінтеграційних процесів; освітні потреби сучасної дорослої людини;
педагогічний персонал закладів формальної і неформальної освіти;
просвітницька діяльність громадських організацій як важлива складова
освіти дорослих; зарубіжний досвід освіти дорослих. На пленарному
засіданні (модератор – д.пед.н., проф., дійсний член НАПН україни
Ничкало Н.Г.) виступили: д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України
Лук’янова Л.Б.; к. істор. н. Балуба І.А.; д.хаб., проф. Шльосек Ф.; д.психол.н.,
проф., дійсний член НАПН України Бех І.Д.; д.пед.н., проф. Сорочан Т.М.;
д.пед.н., доц. Бородієнко О.В. та ін.
Результативність: програма, рекомендації методологічного семінару,
збірник наукових статей (Концептуальні засади розвитку освіти дорослих:
світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за
ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б.. – К.:
Знання України, 2018. – 616 с.).
Міжнародні, всеукраїнські та регіональні форуми, конференції, читання
2. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2017 рік
«Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів в
умовах реалізації Концепції нової української школи» (м. Київ, ІПООД
імені Івана Зязюна НАПН України, 19-20 березня 2018 р.).
На пленарному засіданні (модератор – д.пед.н., проф., членкореспондент НАПН України Лук’янова Л.Б.) виступили: к.істор.н., керівник
експертної групи з питань освіти дорослих та педагогічної освіти
Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України Балуба І.А. (тема
доповіді – «Підготовка вчителя у контексті Концепції Нової української
школи»); д.пед.н., проф., д.чл. НАПН України Ничкало Н.Г. (тема доповіді –
«Педевтологія в системі педагогічних наук»); д.пед.н., проф., д.чл. НАПН
України Філіпчук Г.Г. (тема доповіді – «Українська школа: цивілізаційний і
національний виміри»); д.пед.н., проф.. Лавріненко О.А. (тема доповіді –
«Творець педагогіки добра і добротворення у педагогіці – академік І.А.
Зязюна»); д.пед.н., проф. Аніщенко О.В. (тема доповіді – «Підготовка
педагогів-андрагогів:
обґрунтування
доцільності
у
контексті
професіоналізації освіти дорослих»). Відбулася панельна дискусія
«Експериментальна діяльність Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України у закладах формальної і неформальної освіти» та
секційні засідання за напрямами: неперервний розвиток і саморозвиток
особистості сучасного вчителя; психологічний супровід професійного
розвитку педагогічних працівників в умовах Нової української школи;
організаційно-педагогічні засади професійного розвитку педагогічних
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працівників у зарубіжних країнах; науково-методичне забезпечення
професійного розвитку дорослого населення.
Результативність: програма, рекомендації конференції.
3. Міжнародна науково-практична конференція «Формальна й
неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна» (м.
Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка, 5-6 березня 2018 р.).
Напрями роботи заходу: мистецька педагогіка у формуванні
особистості; психолого-педагогічний супровід особистості в інформаційному
середовищі; розвиток формальної і неформальної освіти в умовах
становлення Нової української школи; педагогічна майстерність у системі
професійних компетентностей сучасного педагога: філософія, етика та
естетика дії; філософсько-педагогічні основи педагогіки добра, краси і
творчості Івана Зязюна; інноваційний потенціал професійної підготовки
конкурентоспроможного педагога. З доповідями виступили: д.філос.н.,
проф., д.чл. НАПН України В. Кремень; д.філол.н., проф. М. Степаненко;
д.пед.н., проф., д.чл. НАПН України Н. Ничкало; д.пед.н., проф., чл.-кор.
НАПН України Л. Лук’янова, д.пед.н., проф. Лавріненко О.А. та ін.
Доповідачі висвітлили здобутки наукової школи І.А.Зязюна у формальному і
неформальному вимірах; узагальнили концептуальні ідеї І.А. Зязюна у
контексті актуалізації філософсько-педагогічних надбань ученого-філософа у
сучасній педагогічній теорії і освітній практиці; окреслили перспективи
реалізації ідей академіка, використання його філософсько-педагогічної
спадщини у державотворчих процесах, у контексті реформаційних змін
вищої і середньої освіти й в освіті дорослих.
Результативність: програма, рекомендації конференції.
4. XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Моральнопатріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти»
(м. Бар, Барський гуманітарно-педагогічний коледж. імені Михайла
Грушевського, 23 квітня 2018 р.)
Напрями роботи заходу: методологічні і теоретичні засади моральнопатріотичного виховання молоді в Україні: історичний досвід та виклики
сьогодення; морально-патріотичні цінності як основа розвитку і становлення
української нації; професійне становлення особистості в умовах
євроінтеграційних процесів; цінності і принципи педагогіки партнерства –
основа оновленої системи особистісного та професійного розвитку суб’єктів
освіти; професійний розвиток науково-педагогічних працівників на засадах
інтеграції вищої освіти і науки; роль медіаосвіти в моральному та
патріотичному вихованні студентства; професійно-творча самореалізація
фахівця в умовах зростання вимог до морально-патріотичного виховання
студентів ЗВО.
Результативність: програма, рекомендації конференції.
5. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід» (м. Вінниця, Вінницький
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державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1517 травня 2018 р.).
Напрями роботи заходу: методологічні проблеми впровадження
інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в освітній
процес; науково-методичне забезпечення Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа»; психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку
учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; сучасні
інформаційні технології в організації освітньому процесі ВНЗ І і ІІ рівнів
акредитації; інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
освіті дорослих і післядипломній освіті; психолого-педагогічні засади
впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання
студентської молоді у вищій школі; інноваційні моделі неперервного
фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів
освіти. Від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з
доповідями на пленарних і секційних засіданнях виступили: д.пед.н, проф.,
член-кореспондент
НАПН
України
Л.Б. Лук’янова;
д.пед.н.,
проф. О.В. Аніщенко, к.пед.н., старший наук. сп. С.В. Зінченко, к.філос.н.,
старший наук. сп. Т.Г. Калюжна, науковий кореспондент відділу
андрагогіки І.М. Закомірний, старший науковий співробітник відділу
андрагогіки Т. В. Котирло.
Результативність:
програма,
рекомендації
конференції,
за
матеріалами доповідей учасників конференції підготовлено збірник наукових
праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми».
6. ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка
І.А. Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності» (у
рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (у рамках Всеукраїнського
фестивалю науки) (м. Київ, Центр педагогічної майстерності на базі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу, 1-2 березня 2018 р.).
Напрями роботи педагогічних читань: філософія педагогічної дії І.А.
Зязюна: методологічний і теоретичний дороговкази оновлення нової
української школи; педагогічна майстерність І.А. Зязюна як концептуальна
ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра; світоглядні
позиції І.А. Зязюна та їх утілення у процес реформування національної
педагогічної освіти; психопедагогічні засади олюднення й опочуттєвлення
освітнього процесу у науковій спадщині І.А. Зязюна. У ході заходу
проведено майстер-класи «Розвиток педагогічної техніки викладача вищої
школи: тренінгові технології саморозвитку особистості» (д.пед.н., проф.
Лавріненко О.А.), «Режисура педагогічної дії» (д.пед.н., доц. Мозговий В.Л.).
Результативність: програма, рекомендації заходу, збірник матеріалів
Читань.
7. IV Всеукраїнські читання «Особистісний і професійний розвиток
дорослих: проблеми і перспективи» до 90–річчя від дня народження
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академіка С.У. Гончаренка (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)
(м. Київ, ІПООД імені Івана зязюна НАПН України, 11 червня 2018 р.)
Захід відбувся
за ініціативи співробітників відділу андрагогіки
Інституту, співорганізатором виступила Державна науково-педагогічна
бібліотека імені В.О. Сухомлинського НАПН України. Під час Читань було
організовано роботу двох круглих столів: «Життя великої Людини: науковопедагогічна спадщина академіка Семена Устимовича Гончаренка»,
«Особистісно-професійний розвиток дорослих: теорія і практика».
Модератор – д.пед.н., проф., дійсний член НАПН україни Ничкало Н.Г.
У заході взяли участь понад 100 учасників, серед них: академіки НАПН
України Іван Бех, Валерій Биков, Олександр Ляшенко, Олександра Савченко,
Георгій Філіпчук, члени-кореспонденти НАПН України Лариса Лук’янова,
Юрій Мальований, Ольга Щербак, професори Світлана Коновець, Валентин
Рибалка, Алла Степанюк, Тамара Усатенко, Лідія Хомич, Василь Ягупов,
старші наукові співробітники Світлана Зінченко, Василь Кизенко, Ера
Ковальчук та багато інших науковців, педагогів-практиків.
Відбулася презентація книги «Лицар педагогічної науки: науковопопулярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена
Устимовича Гончаренка», написаної його учнями, колегами, друзями. У
рамках читань в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України
та
Державній
науково-педагогічній
бібліотеці
імені
В.О. Сухомлинського НАПН України було організовано книжкові виставки
до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка.
Результативність: програма конференції, книга спогадів про С.У
Гончаренка (Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання до 90річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка
[коллектив авторів] / за заг.ред Л.Б. Лук’янової; упоряд. О.В. Аніщенко, А.М.
Самко. – К.: ТОВ «ДКС-Центр», 2018. – 184 с.).
8. V Психолого-педагогічні читання, присвячені пам'яті
Є.О. Мілеряна та П.С. Перепелиці «Проблеми психології праці в освіті
різних категорій дорослого населення» (у рамках Всеукраїнського
фестивалю науки) (м. Київ, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
17 травня 2018 р.)
Учасниками психолого-педагогічних читань обговорено питання щодо:
впровадження провідних ідей Є.О. Мілеряна та П.С. Перепелиці; актуальних
проблем сучасної психології у сфері освіти дорослих; окреслено перспективи
спільної роботи науковців академічних установ з питань психологічного
супроводу навчання різних категорій дорослого населення; розглянуто досвід
роботи з дорослими у європейських країнах. З доповідями виступили:
д.психол.н., проф. Помиткін Е.О.; д.психол.н., проф. Рибалка В.В.; к. психол.
н., с.н.с. Ігнатович О.М.; к.психол. Радзімовська О.В.; д.психол.н., с.н.с.
Павлик Н.В. та ін.
Результативність: програма, рекомендації конференції.
9. VIІI Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені
пам’яті Б.О. Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку
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(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (м. Київ, ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України, 17 травня 2018 р.)
Напрями роботи психолого-педагогічних читань: Б.О. Федоришин –
фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації; психологопедагогічні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді; науковометодичні та практичні основи сучасної профорієнтації; психологія
професійної орієнтації в системі педагогічної освіти; психолого-педагогічні
технології відбору учнівської молоді у вищі педагогічні заклади
педагогічного профілю; психологічні особливості підготовки педагогічних
працівників до розвитку духовного потенціалу учнів; психологічний супровід
навчання різних категорій дорослого населення; перспективний досвід
роботи та науково-методичне забезпечення психологічної служби системи
освіти України; конкурс студентських проектів «Моя професійна кар’єра». З
доповідями виступили: д.психол.н., професор, дійсний член НАПН України
д.психол.н., професор Рибалка В.В.; д.психол.н., професор Помиткін Е.О.; д.
психол.н., професор Панок В.Г.; к.психол.н., с.н.с. Ігнатович О.М.; Шевенко
А.М.; Заєць І.В. та ін.
Результативність: програма, рекомендації конференції.
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологопедагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників:
стан і перспективи» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)
(м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 18 травня 2018
року)
Мета конференції – визначення актуальних проблем психологопедагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в
Україні й оптимальних шляхів їх вирішення; створення умов для координації
наукових досліджень із проблем професійного розвитку педагогічних
працівників та психолого-педагогічного супроводу неперервної професійної
освіти; поглиблення співпраці з науковцями, які здійснюють дослідження в
сфері професійної освіти та її психолого-педагогічного супроводу. До участі
в конференції долучилися представники Академії сучасної освіти,
Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Житомирського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Державного
університету телекомунікацій, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,
Інституту системних технологій ефективного розвитку. Учасники
конференції обговорили напрями подальших спільних досліджень, теми
семінарів та круглих столів з обміну досвідом. З доповідями виступили
співробітники відділу психології праці Інституту – Помиткін Е. О.,
Становських З. Л., Ігнатович О. М., Бастун М. В., Павлик Н. В., ТатауроваОсика Г. П., Радзімовська О. В., Заєць І. В., Жмурко М. Д., Шевенко А. М.
Результативність: програма, рекомендації конференції, матеріали
доповідей учасників конференції (Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійного
розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи», 18 травня 2018 року
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/ за аг. ред. Войцехівського М.Ф., Івашньової С.В. – К.: Київський
університет імені Бориса Гринченка, 2018. – 118 с. Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1HUZMSEkj199-7f36UkXY-ybz8gOsog8h/view)
11. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова
школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів» (м.
Харків,
Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний інститут», 23-25 травня 2018 р.)
Мета конференції полягала у визначенні вимог до професійних та
особистісних якостей національної гуманітарно-технічної еліти, а також
сучасних проблем та перспектив розвитку педагогічної науки. Робота
конференції відбулася у пленарному режимі та на засіданнях секцій за
напрямами: концепція педагогіки добра І.А. Зязюна як основа сучасної
української педагогіки; формування високодуховних лідерів-управлінців як
один з пріоритетних напрямів формування національної гуманітарнотехнічної еліти; людина і техніка. Антропоцентричний вимір технікотехнологічного розвитку; нові педагогічні технології як відповідь вищої
школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку; педагогічна
культура викладача – умова формування загальної та професійної культури
майбутнього фахівця; методологія педагогічної діяльності з формування
професійної компетентності фахівців; моральна та естетична культура у
вищій школі; традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у
сфері вищої освіти; шляхи реформування системи підготовки молодих
викладачів ВНЗ на засадах лідерства.
Результативність: програма, рекомендації, збірник наукових праць
конференції.
12. VІ Всеукраїнська конференція «Музейна педагогіка: проблеми,
сьогодення, перспективи» (м. Київ, Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 6–7 грудня 2017 р.)
Розглянуто проблеми розвитку музейної педагогіки, актуалізації,
інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в
освіті та вихованні дітей; сучасний контекст функціонування музейнопедагогічних проектів і програм; досвід музейних закладів щодо співпраці
музеїв з навчальними закладами; популяризації музейних педагогічних
заходів сучасного українського музею; набуття науково-дослідницьких
навиків у школярів; використання інформаційних технологій у навчальному
процесі, а також їх здобутки і недоліки; ролі освіти дорослих у формуванні
громадянського суспільства; місця музейної педагогіки в системі
педагогічних наук у контексті українського досвіду і перспективи.
У роботі заходу взяли участь академічні науковці, викладачі вищої
школи, працівники музеїв, керівники, педагоги і методисти загальноосвітніх
шкіл, дошкільних, позашкільних та середніх спеціальних закладів освіти,
представники громадських організацій (загалом – понад 50 учасників).
Результативність: програма, рекомендації конференції.
13. V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретикометодологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи».
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(м. Умань, Уманський державний педагогічний університет Імені Павла
Тичини, 18-19 жовтня 2018 р.,
Співорганізаторами конференції виступили: Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Інститут
обдарованої дитини НАПН України; Уманський державний педагогічний
університет Імені Павла тичини; Об’єднання професійних художників
(Ізраїль); Київський університет імені Бориса Грінченка; Харківська
державна академія культури.
В ході конференції вирішувались питання гуманізації мистецької
освіти; проблеми формування морально-естетичних цінностей засобами
мистецтва; різні аспекти підготовки майбутніх учителів мистецьких
дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій.
Тематичні напрями роботи: проблема української національної
культури і зміст освіти; феномен полікультурної домінанти мистецької
освіти; застосування дистанційних курсів у системі фахової підготовки
хореографів; специфіка і закономірності художнього пізнання тощо.
Результативність: програма, рекомендації конференції.
14. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і
формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»
(м. Мукачеве, Мукачівський державний університет, 25-26 жовтня 2018
р.)
Організаторами конференції виступили: Національна академія
педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України (Київ, Україна), Мукачівський державний університет,
Пряшівський університет (м. Пряшів, Словаччина), Науковий університет
імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина), Вища лінгвістична школа
(м. Ченстохова, Польща), Інститут педагогіки і психології Університету імені
Яна Кохановського в Кельцах (Польща), Гуманітарно-педагогічний коледж
Мукачівського державного університету.
Тематичні напрями роботи конференції: 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 у
галузі вищої освіти.
Загальна кількість учасників – 346, серед яких науковці, педагоги,
викладачі вищих навчальних закладів різних міст України та представники
освітніх установ і навчальних закладів Польщі, Словаччини, Угорщини.
Результативність: програма, рекомендації конференції, збірник
наукових статей (Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в
умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції, 25-26 жовтня 2018р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.
Щербан (гол.ред.) та інш. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018.− 489 с.).
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15. V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні
інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми, Комунального
закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти», 6 грудня 2018 р.).
Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки
України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України (Київ, Україна), Комунальний заклад «Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» (Суми, Україна), Сумський
державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Суми, Україна),
Класичний приватний університет (Запоріжжя, Україна), Казахський
національний університет імені аль-Фарабі (Алмати, Казахстан), Узбецький
науково-дослідний інститут педагогічних наук імені Т. Н. Кари Ніязі
(Ташкент, Узбекистан), Телавський державний університет імені Якоба
Гогебашвілі, Гданська Вища Гуманітарна Школа (Гданськ, Польща).
Тематичні напрями роботи конференції: 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
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; управління освітою в сучасному світі та інноваційний розвиток
суспільства.
Загальна кількість учасників – 130, серед яких науковці, педагоги,
викладачі вищих навчальних закладів різних міст України (Вінниці, Глухова,
Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Києва, Хмельницького, Черкас),
представники освітніх установ і навчальних закладів із 11 країн світу:
Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Німеччини, Польщі, США, Туреччини
та ін.
Результативність: програма, рекомендації конференції, збірник
наукових статей (Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка:
збірник наукових статей / за заг.ред.О.В. Зосименко. – Суми: ФОП Цьома
С.П., 2018. – 400 с.).
16. ХVІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті
професора О.П. Рудницької з проблеми «Неперервна педагогічна освіта
в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» м. Київ, ІПООД імені
Івана Зязюна НАПН України, 6 грудня 2018 р.)
Організатором заходу став відділ теорії і практики педагогічної освіти
імені академіка І.А.Зязюна Інституту. Учасниками читань розглядались
питання філософсько-аксіологічних та психологічних засад педагогічної дії;
мистецько-педагогічної освіти в українській і зарубіжній педагогічній теорії
та освітній практиці; інновацій у мистецько-педагогічній освіті; перспектив
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музейної педагогіки у системі неперервної освіти. Онлайн-трансляція
дозволила залучити до обговорення актуальних проблем педагогічної освіти
викладачів освітніх закладів України: Полтавського національного
університету імені В.Г. Короленка, Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка, Бердичівського педагогічного коледжу та
ін. У читаннях взяли участь близько 120 учасників з різних регіонів України,
представники зарубіжних університетів і наукових інституцій. Модератор
заходу –дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. Г. Ничкало.
У межах дискусійної платформи відомими науковцями, небайдужими
освітянами було окреслено провідні проблеми сучасної педагогічної і
мистецької освіти в Україні та можливі напрями їх конструктивного
вирішення: визначення особистості у проекції «життєвих сенсів»; у межах
секційних засідань було представлено теоретичні та практичні здобутки
науковців та педагогів-практиків у таких напрямах: філософсько-аксіологічні
та андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні:
тенденції та перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах
сучасних модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя:
теорія і практика; педагогічна майстерність як система професійномистецьких компетентностей; музейна педагогіка – проблеми, сьогодення,
перспективи. За результатами читань заплановано видання збірника
матеріалів
«Неперервна
педагогічна
освіта
ХХІ
століття»
та
наукометричного фахового журналу з педагогіки «Естетика і етика
педагогічної дії».
Результативність: програма, рекомендації конференції.
Наукові семінари
17. Вебінар до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і
багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» (м. Київ,
ІПООД імені Івана Зязюна НАПНУкраїни, 22 лютого 2018 р.)
Співорганізаторами заходу стали: відділ теорії і практики педагогічної
освіти імені академіка І.А.Зязюна Інституту; кафедра ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта ХХІ століття»; Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені
Тараса Шевченка. Провідна мета заходу – сприяння поширенню освіти у
контексті
утвердження
глобальної
громадянськості. Конкретні
цілі: забезпечення якісної освіти і навчання упродовж життя на основі
Рамочної програми «Освіта – 2030»; забезпечення лідерських позицій у сфері
освіти на глобальному і регіональному рівнях; утвердження системи освіти у
всьому світі і визначення шляхів вирішення глобальних проблем сучасності
через освіту; спільна діяльність з керівництвами різних країн щодо
підвищення ефективності систем освіти шляхом вживання політичних
заходів у напрямі аналізу, моніторингу реалізації Рамочної програми дій у
сфері освіти до 2030 року; здійснення реформаційних змін, підкріплених
партнерськими зв’язками. У режимі онлайн-зв’язку науковці академічної
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інституції, громадські діячі, політики, педагоги мали можливість ознайомити
студентів й учнів спеціалізованих та вищих навчальних закладів з
проблемами мовної політики в Україні і світі, сучасними тенденціями
розвитку рідномовної і багатомовної освіти.
Результативність: програма, рекомендації вебінару.
18. VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)
(м. Хмельницький, Хмельницький національний університет, Центр
порівняльної професійної педагогіки, 17 травня 2018 р.)
Мета науково-методологічного семінару – сприяти розвитку
порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної
дисципліни в Україні.
Тематичні напрями роботи семінару: становлення порівняльної
професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні
й зарубіжжі; глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної
освіти і освіти дорослих у зарубіжних країнах; тенденції професійного
розвитку фахівців у світовому освітньому просторі; сучасні педагогічні
інновації в освітніх системах різних країн; запровадження прогресивних ідей
зарубіжного досвіду щодо методики навчання іноземної мови у контексті
становлення та розвитку Нової української школи.
Загальна кількість учасників – 104, серед яких науковці, педагоги,
викладачі, здобувачі наукових ступенів доктора філософії і доктора наук,
магістранти вищих навчальних закладів різних регіонів України.
Результативність: програма, рекомендації семінару, збірник тез
доповідей (Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті
глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. VІІ міжнар.
наук.-методол. семінару (17 трав. 2018 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред
Н.М.Авшенюк, Н.М.Бідюк. – Київ – Хмельницький: Термінова поліграфія,
2018. – 93 с.).
19. Методологічний семінар для аспірантів, докторантів та
молодих науковців ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Основи
наукових досліджень» (м. Київ, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН
України, 1 жовтня 2018 р.)
У семінарі брали участь : Лук’янова Л.Б. – д.п.н., професор, чл.-кор.
НАПН України; Хомич Л.О. – д.пед.н., проф., Сотська Г.І. – д.пед.н., с.н.с.;
Вовк М.П. – д пед. н., с.н.с., гарант освітньої програми зі спеціальності 011
«Освітні, педагогічні науки»; Аніщенко О.В.– д.пед.н.,проф. Були розглянуті
питання: «Основні поняття наукового дослідження та вимоги до нього»,
«Експеримент як база емпіричного підходу до знань», «Мовна культура
дослідника», «Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні».
Результативність: рекомендації семінару.
20. Методологічний семінар для аспірантів, докторантів та
молодих науковців ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
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«Організація та проведення психолого-педагогічного дослідження»
(м. Київ, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 24 травня 2018 р.)
У семінарі взяли участь: Сотська Г.І. – заступник директора з науковоекспериментальної роботи, д.пед.н., с.н.с.; Аніщенко О.В. – завідувач відділу
андрагогіки, д.пед.н., проф.; Ігнатович О.М. – пров.н.с. відділу психології
праці, к.психол.н.; Заєць І.В. – м.н.с. відділу психології праці; Годлевська
К.В. – с.н.с. відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих,
к.пед.н. Напрями роботи семінару: перспективи розвитку дорослих в Україні;
ІКТ в освітньо-науковій діяльності; психологія інновацій.
Результативність: рекомендації семінару.
21. Науково-практичний семінар «Неформальна освіта дорослих:
досвід і перспективи» (м. Запоріжжя, Запорізькій національний
університет, 5 жовтня 2018 р.)
Організатори заходу – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України (відділ андрагогіки),
Запорізькій національний університет, ГС «Українська асоціація освіти
дорослих». У семінарі взяли участь понад 50 осіб, серед яких педагогічні,
науково-педагогічні працівники Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, Запорізького національного університету,
Запорізького державного медичного університету, Дніпропетровського
університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля, Київського інститут людини, Одеського Національного
педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, Ніжинського державного
університету ім. Миколи Гоголя, Луганський національний університету
імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного університету.
Формами проведення семінару були пленарне засідання та засідання круглих
столів («Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства», «Центри
освіти дорослих як осередки неформальної освіти у регіоні»).
Результативність: програма, рекомендації семінару.
22. Науково-методичний семінар «Андрагогічні засади неперервної
професіної освіти фахівців» (м. Київ, кафедра педагогічної творчості
Факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова 31 жовтня 2018 р.)
У роботі науково-методичного семінару взяли участь науковопедагогічні працівники Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова
та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені І.А. Зязюна НАПН
України, студенти факультету менеджменту освіти та науки спеціальностей
«Педагогічне дорадництво»,
«Педагогіка дозвілля» Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Мета науково-методичного семінару – обговорення проблем
неперервності освіти як основного і провідного принципу розвитку
особистості, що має на меті виховання людини нового типу, яка здатна до
активної роботи і життя в суспільно-економічних умовах, які безперервно
змінюються; цілей та принципів неперервної освіти; основних мотивів
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безперервного навчання дорослих людей. Тематичні напрями роботи:
тенденції розвитку неперервної професійної освіти фахівців; андрагогічні
підходи неперервного навчання дорослих; форми неперервної освіти та
основні андрагогічні принципи навчання у системі післядипломної
педагогічної освіти.
Результативність: програма, рекомендації семінару.
23. Науково-практичний семінар «Казкотерапія як метод
психологічної корекції дітей 5–10 років» в рамках ХХХІV Міжнародної
спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра– День студента 2018» (м.
Київ, Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім», 15 листопада 2018 р.)
Модератор заходу – ДяченкоЛ.М., старший науковий співробітник
відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,
кандидат педагогічних наук. Розглянуто питання щодо: створення
терапевтичних казок; особливостей казок для дітей з проявами страху;
особливостей казок для дітей з гіперактивністю; особливостей казок для
дітей з проявами агресії. У заході взяли участь: вихователі дошкільних
закладів освіти, вчителі початкових класів загальноосвітніх шкіл, студенти
закладів вищої освіти, батьки.
Результативність: методичні рекомендації для педагогів та батьків.
24.
ІІІ
Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Компаративістика в освіті дорослих» (м. Суми, Сумський державний
педагогічний університет імені А.С Макаренка, 19 грудня 2018 р.).
Організатори: Національна академія педагогічних наук України,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Сумський державний
педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Програма Еразмус + Жан
Моне Модуль.
Мета науково-практичного семінару – представлення та обговорення
проблем професійної підготовки вчителя у вітчизняному та міжнародному
просторі; розвитку освіти дорослих: глобальний і національний виміри;
освітніх реформ та інновації у глобалізованому світі.
Тематичні напрями роботи семінару: розвиток освіти дорослих:
глобальний і національний виміри; європеїзація докторської підготовки в
галузі теорії освіти: досвід реалізації проектів Жан Моне Модуль в Інституті
педагогіки НАПН України та Сумському державному педагогічному
університеті імені А.С. Макаренка; професійна підготовка вчителя у
вітчизняному та міжнародному просторі; освітні реформи та інновації у
глобалізованому світі.
Загальна кількість учасників: 101 науковці, педагоги, викладачі,
здобувачі наукових ступенів доктора філософії і доктора наук, магістранти
вищих навчальних закладів України, вчителі загальноосвітніх шкіл
Результативність: програма, рекомендації семінару.
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Круглі столи, презентації
25. Круглий стіл «Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка у
соціокультурному та освітньому просторі України» (м. Київ,
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 12
березня 2018 р.)
Співорганізаторами заходу виступили: відділ теорії і практики
педагогічної освіти імені академіка І.А.Зязюна Інституту; Національний
Києво-Печерський
історико-культурний
заповідник;
Національний
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Всеукраїнське товариство
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Київський професійно-педагогічний коледж
імені Антона Макаренка. Модератор круглого столу – доктор педагогічних
наук, професор, дійсний член НАПН україни, академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н.Г. Ничкало.
Розглядалися питання спадщини Т.Г. Шевченка у вимірах педагогічної
діяльності, його поглядів на формування національної ідентичності,
самосвідомості, патріотичного і морально-естетичного виховання молоді,
значущості Шевченкового Слова для сьогодення і майбуття українства.
Результативність: програма, рекомендації круглого столу.
26. Круглий стіл з презентацією методичних розробок
«Психологічний супровід батьків та вчителів у процесі реалізації
Концепції Нової української школи в рамках ІХ Міжнародної виставки
«Сучасні заклади освіти – 2018» (м. Київ, Київський Палац дітей та
юнацтва, 15 березня 2018 р.)
Модератор круглого столу – Помиткін Е.О., доктор психологічних
наук, професор, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України Тематичні напрямами роботи: вікові
потреби розвитку особистості, засоби їх врахування та можливі наслідки
ігнорування; педагогіка партнерства; формування позитивних ідеалів,
цінностей, смислів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку через
використання літературних творів. У заході взяли участь Вчителі, батьки
учнів молодшої школи, методисти відділів освіти, психологи, науковці.
Результативність: рекомендації круглого столу.
27. Презентація монографії «Розвиток музичної освіти в Україні
(ХVІІІ-ХХ ст.): персонологічний вимір» в рамках ХХХІІ Міжнародної
спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра 2017» (м. Київ,
Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім», 19 квітня 2018 р.)
Обговорено питання щодо: націєтворчих пріоритетів мистецької освіти
в контексті розвитку українського суспільства; історичних обрисів
мистецької освіти в Україні; естетичних складників мистецтва у професійній
підготовці вчителя щодо теоретичного та практичного аспектів. У заході
взяли участь науковці, педагогічні, науково-педагогічні працівники,
докторанти, аспіранти, студенти.
Результативність: рекомендації заходу.
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28. Круглий стіл «Спеціалізована освіта як соціально-освітнє
явище»
(м. Київ,
Муніципальна
галерея
мистецтв
ЦРБ ім.
П.А. Загребельного, 31 травня 2018 р.)
Захід відбувся за ініціативи відділу андрагогіки Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України та Управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації.
Учасники круглого взяли участь в обговоренні широкого кола питань,
серед яких – перспективи розвитку спеціалізованої освіти в Україні; заклади
спеціалізованої освіти як провайдери освітніх послуг для дітей, молоді та
дорослих. Було акцентовано увагу на відповідних статтях нової редакції
Закону «Про освіту» у контексті зрушень у галузі сучасної спеціалізованої і
загальної освіти. У роботі круглого столу взяли участь: начальник
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації Ігор Закомірний, науковці
відділу андрагогіки ІПООД НАПН України – завідувач відділу, проф.Олена
Аніщенко, головний наук. сп., доц. Олена Волярська, провідний наук. сп., ст.
наук. сп. Світлана Зінченко, провідний наук. сп., ст. наук. сп. Тетяна
Калюжна, старші наук. сп. –Тамара Котирло, Володимир Піддячий, Дар’я
Щербина, директори і педагогічні працівники загальноосвітніх закладів,
закладів спеціалізованої освіти Деснянського р-ну м. Києва.
Результативність: рекомендації заходу.
29. Презентація науково-методичного забезпечення викладання
інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ в рамках ХХХІV
Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра– День
студента 2018» (м. Київ, Національний центр ділового та культурного
співробітництва «Український дім», 15листопада 2018 р.)
Доповідач – Помиткін Е.О., завідувач відділу психології праці
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України, доктор психологічних наук, професор. Розглядались питання щодо
підготовки
психолого-педагогічного
персоналу
до
впровадження
інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ»; особливостей підготовки
педагога, який викладає інтегрований курс «Людина. Родина. Світ»до
діагностики особистісного розвитку учнів. У заході взяли участь Директори
шкіл, вчителі, практичні психологи, науковці, студенти.
Результативність: рекомендації презентації.
Відповідно до плану роботи Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України організовано та проведено
такі науково-практичні заходи:
Наукові семінари, круглі столи, тренінги, майстер-класи, літні школи
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1. Майстер-клас «Створення портфоліо педагогічного працівника»,
(м. Київ, спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 41 ім. З. К. Слюсаренка з
поглибленим вивченням англійської мови, 31 січня 2018 року)
Захід організований та проведений науковим співробітником відділу
психології праці Шевенко А.М. з метою обміну досвідом з питань створення
портфоліо педагогічного працівника.
Результативність: методичні рекомендації щодо створення портфоліо.
2. Круглий стіл «Педагогіка – це моє життя…» (до 80 річчя від Дня
народження академіка Івана Зязюна) (м. Київ, Київський професійнопедагогічний коледж імені Антона Макаренка, 26 березня 2018 р.)
Співучасниками заходу виступили: Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України; відділ теорії і практики педагогічної освіти
імені академіка І.А. Зязюна Інституту; Київський професійно-педагогічний
коледж імені Антона Макаренка. Модератор заходу – Ничкало Н. Г., доктор
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академіксекретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. З
доповідями виступили: І.Д. Бех – доктор психологічних наук, професор,
дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН
України – «Чотири творчі інтенції І.А. Зязюна»; Г.Г. Філіпчук – доктор
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший
заступник голови Правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені
тараса Шевченка – «Освіта як ціннісний вимір педагогіки Івана Зязюна»;
В.Ю. Биков – доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН
України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України – «Академік І.А. Зязюн – взірець для майбутніх поколінь».
Штома Л.Н., завідувач бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, презентувала бібліографічний покажчик «Іван
Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ» (2018), (науковий редактор –
академік Н.Г. Ничкало, укладач – завідувач бібліотеки ІПООД НАПН
України Л.Н. Штома).
Результативність: рекомендації семінару
3. Методологічний семінар для психологів Бородянського району
Київської області «Особливості діяльності практичного психолога в
сучасних умовах» (м. Київ, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 17
квітня 2018 року)
Захід організований співробітниками відділу психології праці з метою
оприлюднення та обговорення можливості запровадження проміжних
результатів НДР «Психологічний супровід навчання різних категорій
дорослого населення» у діяльність практичних психологів та психологів
освітніх закладів. Виступили: д.психол.н., проф. Помиткін Е. О.; д.психол.н.,
проф. Рибалка В. В.; Заєць І. В.; Шевенко А. М.
Результативність: рекомендації семінару.
4. Семінар-тренінг «Педагогізація бтьків як складова освіти
дорослих» (м. Київ, Закладу дошкільної освіти № 398, 20 листопада 2018
р.)
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У семінарі взяли участь співробітники відділу андрагогіки ІПООД
імені Івана Зязюна ІПООД НАПН України, адміністрація й педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти (ЗДО) № 398, батьки і члени родин
вихованців ЗДО №398 м. Києва.
Під час семінару обговорено актуальні питання щодо неформальної
освіти і просвіти батьків, спрямованих на підвищення їх педагогічної
культури, розвиток позитивного сприйняття дітей, себе самих,
навколишнього світу, формування психологічних вмінь задля попередження
причин виникнення конфліктів у сім’ї, спілкування на засадах емпатії,
розвитку критичного мислення. У рамках заходу проведено тренінг для
батьків.
Результативність: рекомендації семінару
5. Всеукраїнська літня школа «Освітні ініціативи – 2018»
(м. Скадовськ Херсонської обл., Опорний заклад – Скадовський
навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської
міської ради, 4–8 червня 2018 р.).
Мета літньої школи – підвищення професійної компетентності
педагогів дошкільної та початкової ланок освіти, сприяння реалізації
Концепції Нової української школи.
Форми проведення заходів літньої школи: майстер-класи, тренінги,
практичні заняття, презентації, лекції тощо. Тематичні напрями роботи: Нова
українська школа: реалізація інноваційних ідей у практиці початкової освіти;
особливості управління закладом освіти, який працює в умовах
експериментальної діяльності; методика проведення дебатів та дискусій;
технологічний підхід до моделювання системи уроків; діти цифрового
покоління: методи і форми їхнього навчання; основи інклюзивної освіти для
вихователів ЗДО і вчителів початкових класів; технологія наставництва як
засіб професійного розвитку молодих педагогів у закладах дошкільної освіти;
педагогічна команда – забезпечення якісної роботи закладів дошкільної
освіти; емоційний інтелект як компонент професійного розвитку вчителя.
Загальна кількість учасників: 150, серед яких педагогічні працівники
закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх шкіл з семи областей України.
Результативність: методичні рекомендації для педагогічних
працівників.
Наукові співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України взяли участь у таких
науково-практичних масових заходах, організованих іншими
установами
Міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конгреси, саміти,
форуми, науково-практичні конференції, фестивалі
1. Всеукраїнський форум «Кар’єра зі школи: вибір і планування»
(м. Київ, 15 лютого 2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
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2.
І
Міжнародний
симпозіум
«Гуманітарний
дискурс
мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» (м. Київ, 1 квітня
2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сімейна політика в
Україні: проблеми і перспективи розвитку» (м. Київ, 4 квітня 2018 р.)
(співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти
дорослих)
4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія,
теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
5. Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація гендерної
політики на сучасному етапі розвитку суспільства:стан, проблеми,
перспективи» (м. Київ, 25 квітня 2018 р.) (співробітники відділу психології
праці)
6. Міжнародна конференція молодих науковців «Сучасні технології в
механіці» (м. Хмельницький, 19–21 квітня 2018 р.) (відділ теорії і практики
педагогічної освіти)
7. Всеукраїнська конференція «Międzyciągłością a zmianą», присвячена
10-й річниці факультету Основ техніки Люблінської Політехніки (м. Люблін,
Польща, 16–17 травня 2018 р.) (відділ теорії і практики педагогічної освіти)
8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка
педагога XXI століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського»
(м. Переяслав-Хмельницький, 22 травня 2018 р.) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Індивідуальність у
психологічних вимірах спільнот і професій» (м. Київ, 24-25 квітня 2018 р.)
(співробітники відділу психології праці)
10. І Всеукраїнський форум «Етика релігій і конфесійне ціннісне
розмаїття» (м. Мелітополь, 17-18 травня 2018 р.) (співробітники відділу
психології праці)
11. XIX Міжнародний конгрес Всесвітньої асоціації освітніх
досліджень AMSE-AMCE-WAER (м. Сучава, Румунія, 4–7 червня 2018 р.)
(співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти
дорослих)
12. Міжнародний фестиваль Innovative Teachersʼ Days (м. Київ, 19–21
червня 2018 p.) (співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти
і освіти дорослих)
13. Серпнева конференція «Нова українська школа – старт реформи,
участь громад» (м. Київ, 21 серпня 2018 р.) (співробітники відділу
психології праці)
14. The Forum of the Ukrainian Research Diaspora «Advancing Science
Through International Cooperation» (м. Київ, 20–22 жовтня 2018 р.)
(співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти
дорослих)
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15. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація та
ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (м. Київ, 8-9
листопада 2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
16. VII Форум організаційного розвитку громадянського суспільства
(м. Київ, 29–30 листопада 2018 р.) (співробітники відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих)
17. ІІ Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і
міжнародна освіта 2018: трансформації та інновації в освіті у
глобалізаційному світі» (м. Київ, 7–8 червня 2018 р.) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
18. Міжнародна конференція «Хорватистика у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка: 25 років
спеціальності» (м. Київ, 18–20 жовтня 2018 р.,) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
19. VІ Міжнародній науково-практична конференція «Актуальні
проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом,
крізь призму правових реформ» (м. Київ, 25 жовтня 2018 р.) (співробітники
відділу психології праці)
20. V Міжнародна конференція з освіти дорослих «Освіта для
цінностей – неперервність і контекст» / The Fifth international
Comference on Adult Education “Education for values Continuity and Context”
(м. Кишинів, Молдова, 27–28 квітня 2018 р.) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
21. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина
А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ
століття», присвячена 130-річчю з дня народження А. С. Макаренка
(м. Суми, 15–16 березня 2018 р.) (співробітники відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих)
22. Одинадцята Міжнародна науково-творча конференція «Культурномистецьке середовище: творчість та технології» (м. Київ, 12 квітня
2018 р.) (співробітники відділу андрагогіки)
23. Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Вища освіта:
удосконалення якості підготовки фахівців» (м. Київ, 26–27 квітня 2018 р.)
(співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти
дорослих)
24. Міжнародний фестиваль «Innovative Teachersʼ Days» (м. Київ, 19–
21 червня 2018 p.) (співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної
освіти і освіти дорослих)
25. Всеукраїнська науково-практична конференція до 100-річчя Василя
Сухомлинського «Педагогіка Василя Сухомлинського: від традицій до
інновацій» (м. Дрогобич, 17 вересня 2018 р.) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
26. XVI Międzynarodowа Konferencjа «Naukowа«Edukacja – Technika
– Informatyka» (Rzeszów, Polska, 24–26 września 2018 r) (співробітники
відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
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27. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of
science and education» (28 вересня 2018 р., м. Київ, м. Карлові Вари (Чехія))
(співробітники відділу андрагогіки)
28. І Пан’європейська конференція в Україні «Європейський вектор
України після Євромайдану» (м. Київ, 18–19 жовтня 2018 р.) (співробітники
відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
29. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні
можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» (18-19 жовтня 2018
р., м. Запоріжжя) (співробітники відділу андрагогіки)
30. V Морозівські читання «Тьюторство як засіб інтернаціоналізації
освітньо-наукового простору вищої школи» (18-19 жовтня 2018 р., м. Київ)
(співробітники відділу андрагогіки)
31. Всеукраїнський освітній форум «2018: співпраця громади і школи»
(м. Умань, 12 жовтня 2018 р.) (співробітники відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих)
32. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого
педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (23-24
жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський) (співробітники відділу
андрагогіки)
33. ІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань охорони
психічного здоров'я (25 жовтня 2018 р., м. Київ) (співробітники відділу
андрагогіки)
34. Конференція «Роботодавці та працівники з інвалідністю: шлях
до партнерства» (13 листопада 2018 р, м. Київ) (співробітники відділу
андрагогіки)
35. Перша міжнародна конференція «Сприяння забезпеченню рівних
можливостей для жінок і чоловіків у правоохоронних органах України»
(15 листопада 2018 р., м. Київ) (співробітники відділу андрагогіки)
36. ХVII Міністерська конференція «Тhe Pompidou Group «Sustainable
drug policies respectful of human rights» (26-28 листопада 2018 р., Ставангер,
Норвегія) (співробітники відділу андрагогіки)
37. ІІ міжнародна конференція «Стан та перспективи реформування
сектору безпеки і оборони України» (30 листопада 2018 р., м. Київ)
(співробітники відділу андрагогіки)
38. Перша Національна Конференція асоціацій психологів (18 грудня
2018 р., м. Київ) (співробітники відділу андрагогіки)
39. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми вищої професійної освіти» (20 березня 2018 р., м. Київ)
(співробітники відділу теорії і практики педагогічної освіти)
40. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Час мистецької
освіти: проблема творчості у сучасній мистецькій освіті» (28-30 березня
2018 р., м. Харків) (співробітники відділу теорії і практики педагогічної
освіти)
41. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна
мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (12-13
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квітня 2018 р., м .Київ) (співробітники відділу теорії і практики педагогічної
освіти)
42. Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади
розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін»
(19-20 квітня 2018 р., м. Умань) (співробітники відділу теорії і практики
педагогічної освіти)
43. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Культурна
особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки» (23 травня 2018
р., м. Київ) (співробітники відділу теорії і практики педагогічної освіти)
44. Міжнародна науково-практична конференція «Академічна
культура сучасного дослідника: досвід, інновації, перспективи
утвердження в українському і зарубіжному науково-освітньому просторі»
(17-18 травня 2018 р., м. Суми) (співробітники відділу теорії і практики
педагогічної освіти)
45. І Міжнародний науково-практичний конгрес з канадознавства
«Україна – Канада» (м. Луцьк, 21-25 червня 2018 р.) (співробітники відділу
теорії і практики педагогічної освіти)
46. Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні
школи: проблеми, здобутки та перспективи розвитку» (8-9 листопада
2018 р., м. Житомир) (співробітники відділу теорії і практики педагогічної
освіти)
47. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми літературної освіти (пам’яті О.Р.Мазуркевича та
П.К.Волинського)» (11 жовтня 2018 р., м. Умань) (співробітники відділу
теорії і практики педагогічної освіти)
48. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і
педагогічна майстерність учителя-словесника» (м. Суми, 25-26 жовтня
2018 р.) (співробітники відділу теорії і практики педагогічної освіти)
49.
Наукова
конференція
«Актуальні
питання
сучасних
гуманітарних наук», присвяченої 80 -річчю професора Богдана
Мельничука (17 квітня 2018 р., м. Чернівці) (співробітники відділу теорії і
практики педагогічної освіти)
50. ІІІ студентсько-учнівська науково-практична конференція
«Музичне мистецтво України: історія, реалії та перспективи розвитку»
(25 квітня 2018 р., м. Бердичів) (співробітники відділу теорії і практики
педагогічної освіти)
Семінари, вебінари
51. Науковий семінар «Управлінські якості особистості державного
службовця» (21 лютого 2018 р., м. Київ) (співробітники відділу андрагогіки)
52. Семінар «Показники ефективної наукової діяльності науковця,
установи і країни: публікації, наукові видання, гранти» за підтримки МОН
України спільно з компанією Clarivate Analytics та Програми Фулбрайта в
Україні (м. Київ, 16 березня 2018 р.) (співробітники відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
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53. Семінар-презентація «Огляд і методика використання колекції
баз даних фірми EBSCO в наукових установах і закладах освіти» (м. Київ,
28 березня 2018 р.) (співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної
освіти і освіти дорослих)
54. Науково-практичний семінар «Основні напрями науковоінформаційної діяльності бібліотек (бібліографічної, реферативної,
аналітичної) в умовах євроінтеграційних та глобалізацій них процесів:
теорія й практика» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (м. Київ,
15 травня 2018 р.) (співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної
освіти і освіти дорослих)
55. Практичний семінар «Політика навчання дорослих як шлях
реалізації євроінтеграції України та цілі сталого розвитку № 4» (м. Київ,
24 вересня 2018 р.) (співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної
освіти і освіти дорослих)
56. Семінар-практикум для вчителів початкової школи «Психологічні
основи інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ» (м. Київ, 26 вересня
2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
57. Міжрегіональний науково-практичний семінар «Школа – духовний
осередок розвитку особистості, демократичної територіальної громади і
держави» (с. Ковалівка, Полтавського району, 27 вересня 2018 р.)
(співробітники відділу психології праці)
58. Науково-практичний семінар «Педагогічні розсипи. В.О.
Сухомлинський і освіта ХХІ століття» (м. Прилуки, 28 вересня 2018 р.)
(співробітники відділу психології праці)
59. Семінар-практикум для вчителів початкової школи «Принципи
побудови інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ» (м. Київ, 3 жовтня
2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
60. Семінар-практикум для вчителів початкової школи «Принципи
побудови та викладання інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ» (м.
Мелітополь, 13 жовтня 2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
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Міжкафедральний
науково-методологічний
семінар
«Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами
традиційних і новітніх медіа» (31 жовтня 2018 р., м. Київ) (співробітники
відділу андрагогіки)
Круглі стіли
62. Круглий стіл «Український вчитель у дзеркалі Всеукраїнського
опитування за методологією TALIS», з представленням результатів
Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед
директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів за методологією
TALIS (31 січня 2018 р., м. Київ) (співробітники відділів зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих, психології праці)
63. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа:
виклики для професійного розвитку педагогічних працівників» (22 лютого
2018 р., м. Київ) (співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної
освіти і освіти дорослих)
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64. Круглий стіл «Школа – духовний осередок розвитку особистості,
місцевої громади та держави» (Пузикове, Глобинського району,
Полтавської області, 15 березня 2018 р.) (співробітники відділу психології
праці)
65. Круглий стіл «Шевченко. Київ. Весна» (15 березня 2018 р., м. Київ)
(співробітники відділу андрагогіки)
66. Круглий стіл «Тьюторство як стратегічний напрям у
самовизначенні суб’єктів культурно-освітнього простору» (м. Київ, 16
березня 2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
67. Круглий стіл «Школа – духовний осередок розвитку особистості,
місцевої громади та держави» (Котовськ, 17 травня 2018 р.) (співробітники
відділу психології праці)
68. Круглий стіл «Школа – духовний осередок розвитку особистості,
місцевої громади та держави» (м. Новомосковськ, Дніпропетровської
області, 18 травня 2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
69. Круглий стіл кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої
школи та кафедри педагогіки з нагоди 100-річчя від Дня народження
В. О. Сухомлинського (24 вересня 2018 р., м. Суми) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
70. Круглий стіл «Школа – духовний осередок розвитку особистості,
демократичної територіальної громади і держави» (смт Кочеток,
Чугуєвського району, Харківської області, 26 вересня 2018 р.) (співробітники
відділу психології праці)
71. Круглий стіл «Майбутнє університетів у контексті
експоненціальних технологій» (м. Мелітополь, 12 жовтня 2018 р.)
(співробітники відділу психології праці)
72. Круглий стіл «Інтеграція спільноти в умовах воєнного
конфлікту: пошук психологічних ресурсів» (18 жовтня 2018 р., м.
Запоріжжя) (співробітники відділу андрагогіки)
73. Круглий стіл з обговорення проекту Закону України «Про освіту
дорослих» (24 вересня 2018 р., м. Київ) (співробітники відділу андрагогіки)
74. Круглий стіл з обговорення проекту Закону України «Про освіту
дорослих» (2 листопада 2018 р., м. Київ) (співробітники відділу андрагогіки)
75. Круглий стіл «Освіта: державна, приватна, духовна» (10
листопада 2018 р., м. Запоріжжя) (співробітники відділу андрагогіки)
Тренінги, лекції, воркшопи
76. Психологічний тренінг «Розвиток духовного потенціалу
особистості» (м. Київ, 29 березня 2018 р.) (співробітники відділу психології
праці)
77. Відкрита лекція Бельгійського професора Яна Де Груфа «Про
майбутнє освіти і …. нації» для аспірантів, викладачів та науковців
Інституту (7 квітня 2018 р., м. Київ) (співробітники відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
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78. Міжнародний тренінг «How to write a successful proposal in
Horizon 2020?» (17 жовтня 2018 р., м. Київ) (співробітники відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих)
79. Психологічний тренінг з розвитку духовного потенціалу
особистості (с. Рибаківка, 3 червня 2018 р.) (співробітники відділу психології
праці)
80. Заняття з елементами тренінгу для викладачів ЗОШ і вихователів
ДНЗ за темою «Психологія честі та гідності особистості» в Асоціації
гуманної педагогіки в «DEC EDUCATION” (м. Київ, 4 жовтня 2018 р.)
(співробітники відділу психології праці)
81. Тренінг «Емоційна саморегуляція педагога» (м. Київ, 25 вересня
2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
82. Тренінг «Емоційна саморегуляція педагога» (м. Київ, 30 жовтня
2018 р.) (співробітники відділу психології праці)
83. Воркшоп у рамках проекту «Центр освіти дорослих як осередок
навчання демократії в Україні» (2–9 грудня 2018 р., м. Аугсбург (ФРН))
(співробітники відділу андрагогіки)
(Таблиці: VI.1., VI.2.)
VІІ. ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
YII 1. Діяльність аспірантури та докторантури в 2018 році
Основною метою роботи відділу є організація та контроль навчального
процесу та здійснення аспірантами та докторантами фундаментальних та
прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних
теоретичних і методологічних проблем педагогічної освіти, освіти дорослих,
психології професійної освіти для поповнення науково-педагогічними
кадрами наукових установ, закладів освіти всіх рівнів акредитації.
Чисельність аспірантів, докторантів. На початок 2018 року загальна
чисельність аспірантів становила 19 осіб. З них: за державним замовленням
навчаються 11 осіб (8 осіб – з відривом від виробництва, 3 особи – без
відриву від виробництва); на умовах контракту – 8 осіб (1особа – з відривом
від виробництва, 7 осіб – без відриву від виробництва). З них: здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії: за державним замовленням – 6 осіб,
на умовах контракту – 2 особи. За спеціальностями: 011 – «Науки про освіту»
– 4 особи; 053 – «Психологія» – 2 особи. Чисельність докторантів на початок
2018 р. становить – 3 особи без відриву від виробництва за державним
замовленням.
Виконання планів прийому і випуску. Прийом в аспірантуру і
докторантуру в 2018 р. було заплановано 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.
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У 2018 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»: Філіпчук Н.О. На умовах контракту до
докторантури не було заплановано прийому. Фактично за результатами
конкурсу зараховано 6 осіб з відривом від виробництва із спеціальності 011 –
«Освітні, педагогічні науки»: Лісовий В.А.,
Ісакова Є.П., Ткач М.М.,
Головченко Г.О., Гордійчук О.В., Тимків Н.М.
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»: Сотську М. В. На умовах контракту до
аспірантури заплановано прийняти - 5 осіб, зараховано - 12 осіб без відриву
від виробництва: із спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки»:
Акатріні В.М. , Венгринюк О.В., Рудан С.І. , Семеніхіна Н.М.,Горетько Т.В. ,
Баранова Л.М. , Ходацька О.М.,Черкаський Я., Вишневський О., Говорун І.
В ., Місайлова К. В., Брига Т.Р.
Було відраховано з докторантури у зв’язку з закінченням терміну
навчання 1 особу: Баніт О.В. (13.00.04).
Було відраховано з аспірантури 3 особи, які навчалися за державним
замовленням у зв’язку з закінченням терміну навчання: 2 особи без відриву
від виробництва: Кулішенко П.В. (13.00.04.), Жмурко М.Д. (19.00.07); 1 особа
(з відривом від виробництва) достроково у зв’язку з захистом дисертаційного
дослідження Попова А.С. (13.00.04.)
Було відраховано з аспірантури 3 особи, які навчалися на умовах
контракту: з відривом від виробництва Мартиненко І. (13.00.01) у зв’язку з
закінченням терміну навчання; без відриву від виробництва Богоніс О.М.
(13.00.04) у зв’язку з захистом дослідження; до закінчення терміну навчання
в аспірантурі було відраховано Кніжнік В.С. (19.00.07) за власним бажанням.
Працевлаштування випускників. Випускників, які навчалися в
докторантурі та аспірантурі, влаштовано на роботу: Попова А.С. –
Бердянський державний педагогічний університет; Жмурко М.Д. – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Кулішенко П.В. – Національна академія внутрішніх справ України; Баніт
О.В. - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України.
Здійснення наукового керівництва і консультування. Наукове
консультування здійснювали 6 докторів наук, професорів (з них: Ничкало
Н.Г. – дійсний член НАПН України, Лук’янова Л.Б.- член- кор. НАПН
України. Всі наукові консультанти – штатні працівники ІПООД та наукових
установ НАПН України. Наукове керівництво здійснювали 16 докторів наук,
професорів (з них: Ничкало Н.Г. – дійсний член НАПН України, Лук’янова
Л.Б. – член- кор. НАПН України.), 4 кандидата наук, старших наукових
співробітників, доцентів. З них наукове керівництво здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії здійснювали 9 докторів наук, професорів та 2
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кандидат наук. Всі наукові керівники – штатні працівники ІПООД та
наукових установ НАПН України.
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 захистили
дисертації – Баніт О.В. (13.00.04). З числа аспірантів, які навчалися за
державним замовленням виконали індивідуальний план і
захистили
дисертації – Попова А.С. (13.00.04). З числа аспірантів, які навчалися за
контрактною основою фінансування і достроково виконали індивідуальний
план і захистили дисертації – Богоніс О.М. (13.00.04).
З числа тих, у кого термін навчання в аспірантурі і докторантурі
закінчився раніше: захистили дисертаційне дослідження – Костіна Л.С. ,
Броннікова В.Б., Султанова Л.Ю., Шевченко К.В.,
Креденець Н.Я.,
Крапивний Я.М.; подали дисертаційне дослідження до захисту: Гривкова
О.Я., Парасей А.О., Ігнатович О.М., Постригач Н.О.
Слід зауважити, що до захисту подаються дисертаційні роботи,
виконані на високому науковому рівні, оформлені відповідно до останніх
вимог ДАК України, забезпечені необхідною кількістю публікацій та
супровідними документами; захисти проходять на гідному рівні. Відсоток
поданих до захисту і захищених дисертацій – 100%.
Традиційним є проведення в Інституті методологічних семінарів для
докторантів і аспірантів. В цьому навчальному році проведені декілька
методологічних семінарів та організаційний для здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії.
01 жовтня 2018 р. проводився методологічний семінар: «Основи
наукових досліджень». У семінарі брали участь: Лук’янова Л.Б., д.п.н.,
професор; Хомич Л.О. - д.пед.н., проф., Сотська Г.І. – д.пед.н.,; Вовк М.П., д пед. н., гарант освітньої програми зі спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки» Аніщенко О.В.- д.пед.н.,проф.. На семінарі були
розглянуті питання: «Основні поняття наукового дослідження та вимоги до
нього», «Експеримент як база емпіричного підходу до знань», «Мовна
культура дослідника», «Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні».
24 травня 2018 р. відбувся методологічний семінар «Організація та
проведення психолого-педагогічного дослідження». У семінарі брали участь:
Сотська Г.І. – заступник директора з науково-експериментальної роботи,
д.пед.н.; Аніщенко О.В. – завідувач відділу андрагогіки, д.пед.н., проф.;
Ігнатович О.М.,к.психол.н., пров.н.с. відділу психології праці; Заєць І.В. –
м.н.с. відділу психології праці, Годлевська К.В. - с.н.с. відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих, к.пед.н. на порядок денний
винесені такі питання: «Перспективи розвитку дорослих в Україні», «ІКТ в
освітньо-науковій діяльності», «Психологія інновацій». Були розглянуті
питання щодо освіти дорослих як складової освіти впродовж життя: основні
положення, реалії та перспективи розвитку в Україні. Годлевська К.В.
розповіла про найцікавіших представників ключових напрямків натількної
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електроніки та про їх нові можливості. Ігнатович О.М розповіла про
побудову психологічного дослідження, Заєць І.В. – про аспекти
консультативної психології. Всі питання були розглянуті під кутом
практичного застосування у дослідженнях.
Протягом року аспіранти і докторанти мають можливість отримати
консультації у провідних науковців Інституту.
Вагомі здобутки. 3 жовтня 2018 року в Грузії (м.Уреки) відбувся
конкурс "Кращі інклюзивні практики-2018". Автор буковинського проекту
«Майбутній вчитель. Дитина з особливими потребами. Батьки: точки
дотику» докторантка Інституту Оксана Гордійчук (консультант – Хомич
Л.О., д.пед.н.,професор) стала переможцем і здобула гранд з 300 проектів у
номінації «Авторські проекти». Була нагороджена дипломом та визнанням
як «Організатор інклюзивної спільноти» з наданням персонального webпростору, включно з повним дизайнерським пакетом в домені
pkactitioners.inklusivepractices.net.
Шлях до удосконалення. Подальшу діяльність ІПООД НАПН України
щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів планується
спрямовувати на підвищення показників ефективності роботи аспірантури і
докторантури, пов’язаних: з кількістю поданих до захисту та успішно
захищених дисертацій; з поліпшенням фінансування на підготовку наукових
та науково-педагогічних кадрів; з друкуванням аспірантами та докторантами
підготовленої
навчально-методичної
літератури;
із
забезпеченням
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.
(Таблиці: VII 1.1. – VII 1.4)
VІІ.2. Робота спеціалізованих вчених рад
VІІ.2.1. Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 у 2018 році
Загальні відомості
Наказом Міністерства освіти і науки України № 820 від 11 липня 2016
року спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України надано право на період з
11 липня 2016 року по 11 липня 2019 року приймати до розгляду та
проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та
кандидата наук педагогічних за спеціальностями: 13.00.01 – «Загальна
педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.04 – “Теорія і методика професійної
освіти”.
Кількість проведених засідань
За звітний період відбулося 12 засідань спеціалізованої вченої ради з
питань захисту дисертаційних досліджень; захищено 22 дисертації –
5 докторських та 17 кандидатських. Усі дисертації написано українською
мовою. Для переатестації ДАК України роботи не надсилав. Усі члени
спеціалізованої вченої ради регулярно були присутні на засіданнях.
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За спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
було захищено 1 кандидатську дисертацію:
1) у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне дослідження
змісту, організаційних форм, методів розвитку педагогічної майстерності
священика-вчителя в духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–
ХІХ ст.; обґрунтовано основні періоди й етапи розвитку педагогічної
майстерності;
обґрунтовано
перспективи
творчого
використання
прогресивних ідей та історичного досвіду розвитку педагогічної
майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст. для
реформування
сучасної
системи
підготовки
вчителів
України
(Крапивний Я.М.).
За спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»
було захищено 21 дисертацію:
1) 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних
наук, у яких: виявлено аксіологічні й теоретичні засади діяльності зі
збереження здоров’я в соціальній роботі; схарактеризовано складові системи
професійної підготовки соціальних працівників в університетах США до
здоров’єзбережувальної діяльності на основі її структурно-функціональної
моделі; здійснено прогностичне обґрунтування концептуальних засад
системи професійної підготовки соціальних працівників в університетах
України з урахуванням прогресивного досвіду досліджуваної країни,
підготовлено навчально-методичний комплекс для його ефективного
впровадження у закладах вищої освіти України (Клос Л.Є.); подано
результати цілісного аналізу розвитку теорії та практики корпоративної
освіти у Сполучених Штатах Америки з урахуванням історичних, соціальноекономічних, політичних, педагогічних детермінант; розроблено авторську
періодизацію її ґенези, виявлено тенденції розвитку корпоративної освіти у
Сполучених Штатах та здійснено прогностичне обґрунтування розвитку
корпоративної освіти в Україні з урахуванням конструктивних ідей
американського досвіду (Литовченко І.М.); теоретично обґрунтовано
методологічні засади та розроблено концепцію полікультурної освіти
майбутнього викладача закладу вищої освіти; розроблено
та
експериментально
перевірено
структурно-функціональну
модель
полікультурної освіти майбутнього викладача закладу вищої педагогічної
освіти; створено навчально-методичний комплекс з формування
полікультурної компетентності майбутнього викладача закладу вищої
педагогічної освіти. Здійснено прогностичне обґрунтування розвитку
полікультурної освіти майбутнього викладача в Україні (Султанова Л.Ю.);
представлено теоретико-методичне обґрунтування проблеми розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти; визначено сутність та охарактеризовано структуру
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури; розроблено модель
та авторську концепцію розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; створено навчально65

методичне забезпечення з розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, комплекс навчальних
технологій та методику їх реалізації (Чумак Л.В.); здійснено цілісний аналіз
проблеми професійного розвитку менеджерів у транснаціональних
корпораціях Німеччини і Польщі; схарактеризовано ретроспективу й
сучасний стан професійного розвитку менеджерів у зазначених країнах,
проаналізовано
нормативно-правове
забезпечення
цього
процесу,
виокремлено методологічні підходи та схарактеризовано зовнішні та
внутрішні чинники, на основі яких виокремлено тенденції професійного
розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі;
розроблено науково-методичні рекомендації для системи підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації й професійного розвитку
менеджерів в Україні з урахуванням конструктивних здобутків Німеччини і
Польщі (Баніт О.В.).
2) 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук, у яких: здійснено теоретичний аналіз проблеми цілісності проектування
професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання у
педагогічній теорії та освітній практиці; обґрунтовано структуру і зміст
цього процесу; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено
систему проектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів
виробничого навчання; розроблено і експериментально перевірено
навчально-методичне забезпечення реалізації системи проектування
професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання
(Бєлікова Ю.А.); здійснено аналіз проблеми формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу; обґрунтовано педагогічні умови формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу у професійному коледжі та експериментально перевірено їх
ефективність за визначеними критеріями, показниками і рівнями; розроблено
модель формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу (Богоніс О.М.); подано
характеристику Національної стратегії розвитку ІТ-галузі та виявлено соціальноекономічні і політичні чинники впливу на підготовку майбутніх фахівців з
кібербезпеки у вищих навчальних закладах США; представлено загальну
характеристику організації професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у
системі вищої освіти США; проаналізовано сучасний стан підготовки бакалаврів
з кібербезпеки у закладах вищої освіти України; з’ясовано можливості творчої
реалізації конструктивних ідей американського досвіду в системі освіти України
(Бистрова Б.В.); досліджено проблему формування готовності майбутнього
педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти; розроблено та експериментально
перевірено модель формування готовності майбутнього педагога професійної
школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; теоретично
обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутнього
педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів
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ЗП(ПТ)О (Броннікова В.Б.); подано результати цілісного аналізу проблеми
формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення
радіообміну у нестандартних ситуаціях; розкрито сутність структури
професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у
нестандартних ситуаціях; запропоновано модель формування професійної
готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у
нестандартних ситуаціях; розроблено комунікативно-орієнтовану технологію
формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення
радіообміну у нестандартних ситуаціях (Васюкович О.М.); здійснено
цілісний аналіз професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії;
визначено комплекс організаційно-педагогічних умов ефективного
професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії; досліджено
роль професійних асоціацій у реалізації професійного розвитку вчителів в
Австралії та з’ясовано особливості змісту, підходів, форм організації
професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Україні; обґрунтовано
можливості творчого використання конструктивних ідей австралійського
досвіду професійного зростання вчителів в Україні (Костіна Л.С.);
досліджено проблему гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах; теоретично
обґрунтовано педагогічні умови, розроблено та апробовано модель
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у
мистецьких навчальних закладах; підготовлено та впроваджено в освітній
процес мистецьких навчальних закладів навчально-методичне забезпечення,
що сприяє підвищенню ефективності гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів (Кочурська І.В.); розкрито теоретичні й
практичні засади, структурні особливості соціального партнерства у
професійній підготовці фахівців для сфери послуг в Австрії і Німеччині;
виявлено спільні й відмінні риси у професійній підготовці фахівців сфери
послуг в умовах соціального партнерства в Австрії, Німеччині й Україні;
окреслено можливості творчого використання конструктивних ідей
австрійського і німецького досвіду в системі професійної освіти України на
державному, регіональному, локальному рівнях та рівні навчального закладу
(Креденець Н.Я.); вперше здійснено цілісний аналіз проблеми формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів у педагогічній
теорії та освітній практиці; розкрито зміст і структуру методичної культури
майбутніх учителів початкових класів; теоретично обґрунтовано та
експериментально перевірено ефективність моделі формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів та розроблено навчальнометодичне забезпечення формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки (Нікула Н.В.);
здійснено цілісний аналіз проблеми розвитку системи освіти дорослих у
Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; розроблено авторську
періодизацію розвитку освіти дорослих Польщі у другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст. за нормативним, історичним, організаційним і змістовим
критеріями; окреслено можливості творчого використання прогресивних ідей
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досвіду Польщі для розвитку освіти дорослих в Україні на концептуальному,
організаційно-педагогічному та адміністративно-управлінському рівнях
(Пастушок О.І.); здійснено цілісний аналіз професійної підготовки соціальних
працівників до роботи з мігрантами у Швеції; систематизовано законодавче та
нормативно-правове забезпечення, з’ясовано особливості структурування змісту
й форм організації професійної підготовки соціальних працівників до роботи з
мігрантами у Швеції та в Україні; обґрунтовано можливості творчого
використання конструктивних ідей шведського досвіду в системі соціальнопедагогічної освіти України (Попова А.С.); досліджено проблему професійнопедагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах;
виявлено педагогічні умови професійно-педагогічної підготовки агрономівдослідників, з урахуванням яких теоретично обґрунтовано та
експериментально перевірено модель професійно-педагогічної підготовки
агрономів-дослідників в аграрних університетах; здійснено прогностичне
обґрунтування можливостей впровадження результатів дослідження на
загальнодержавному рівні та рівні закладу вищої освіти (Ткаченко О.В.);
досліджено проблему формування конфліктологічної компетентності
майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю; виявлено та науково
обґрунтовано педагогічні умови формування означеної компетентності й
експериментально перевірено модель їх реалізації; розроблено і впроваджено
в освітній процес закладів вищої освіти навчально-методичне забезпечення з
формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами
і зв’язків з громадськістю (Тітаренко І.І.); досліджено проблему формування
готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів
МВС України у фаховій підготовці; виявлено організаційно-педагогічні
умови формування готовності курсантів до управлінської діяльності;
теоретично обґрунтовано та упроваджено модель формування готовності до
управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки; розроблено
навчально-методичний супровід формування означеної готовності
(Троцький Р.С.); подано загальну характеристику мети, завдань, організації
професійної підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР;
розкрито специфіку використання традиційних та інноваційних форм,
методів і засобів навчання у процесі професійної підготовки бакалаврів
освіти на основі китайського досвіду; схарактеризовано сутність практичної
та науково-дослідницької підготовки бакалаврів освіти; обґрунтовано
науково-методичні рекомендації щодо використання конструктивних ідей
китайського досвіду в Україні (Шевченко К.В.); здійснено цілісний
порівняльно-педагогічний аналіз системи професійної підготовки фахівців з
актуарної справи в Канаді; визначено особливості організації освітнього
процесу в університетах та організаційні, змістові, технологічні аспекти
професійної підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях Канади;
виявлено сучасний стан підготовки актуаріїв в Україні; з’ясовано можливості
використання конструктивного досвіду Канади в теорії та практиці
підготовки актуаріїв в Україні (Фурсенко Т.М.).
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Зауважень щодо діяльності спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 з
МОН України не надходило.
VІІ.2.2. Робота спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 у 2018 році
Загальні відомості
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24 жовтня
2017 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
утворено спеціалізовану вчену раду К 26.451.02 з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – «Педагогічна та
вікова психологія» строком на три роки.
Голова ради – доктор психологічних наук, професор Помиткін Е.О.,
заступник голови ради – доктор психологічних наук, професор Рибалка В.В.,
вчений секретар ради – кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник Ігнатович О.М.
Кількість проведених засідань
За звітний період відбулося 4 засідання спеціалізованої вченої ради з
питань захисту дисертаційних досліджень; захищено 4 кандидатські
дисертації. Усі дисертації написано українською мовою. Для переатестації
ДАК України роботи не надсилав. Усі члени спеціалізованої вченої ради
регулярно були присутні на засіданнях.
У дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних
наук за спеціальністю 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»:
здійснено теоретичний аналіз проблеми формування здатності до
протистояння криміналізації особистості підлітка в зарубіжній та вітчизняній
психології; визначено особливості та здатності особистості протистояти
криміногенним
спокусам;
обґрунтовано
специфічні
психологічні
характеристики
підлітків,
здатних
протистояти
криміналізації;
запропоновано програму психологічного тренінгу, застосування якої дає
змогу підвищувати здатність підлітків протистояти криміналізації
(Кіраль А.Й.); досліджено психологічні умови формування толерантності до
невизначеності у майбутніх психологів; проаналізовано сутність і типи
ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів; розроблено
модель та програму формування толерантності до невизначеності у
майбутніх психологів (Хілько С.О.); досліджено особливості психологічної
корекції кризи професійного становлення співробітників правоохоронних
органів у віці ранньої дорослості; описані вікові особливості та типи криз
професійного становлення правоохоронців у зазначений період; розроблено,
обґрунтовано й апробовано модель та корекційно-розвивальну програму з
подолання кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої
дорослості; наведено рекомендації практичним психологам та керівникам
структурних підрозділів правоохоронних органів щодо подолання кризи
професійного становлення молодими правоохоронцями (Полухіна М.П.);
виявлено особливості сформованості смисложиттєвих орієнтацій юнаків і
дівчат, систематизовано структуру досліджуваного феномену; визначено
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психолого-педагогічні умови, обґрунтовано механізми, критерії, показники
та рівні розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, розроблено
класифікацію і спроектовано модель розвитку; розроблено та апробовано
психолого-педагогічну програму розвитку смисложиттєвих орієнтацій
особистості в юнацькому віці, підготовлено методичні рекомендації для
практичних психологів і соціальних педагогів (Іванова О.В.).
Зауважень щодо діяльності спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 з
МОН України не надходило.
(Таблиці: VII 2.1. – VII 2.3)
ІХ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ
ГРОМАДСЬКІСТЮ
ІХ.1. Висвітлення результатів діяльності в інформаційному науковоосвітньому просторі
Результати діяльності наукових співробітників Інституту в
інформаційному науково-освітньому просторі:
– на кінець 2018 року бібліометричні профілі наукових працівників
установи в Google Scholar склали 95% від загальної кількості. Їх
представлення у системі «Бібліометрика української науки» складає 25%;
 наявність цифрових ідентифікаторів вчених ORCID складає 95%;
 наявність цифрових ідентифікаторів вчених ResearcherID складає 20%;
 функціонування і наповнення Електронної бібліотеки НАПН України
складає 1455 ресурсів http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ins=5Fpeea/,
протягом 2018 року внесено 59 наукових публікацій;
 функціонування і наповнення Електронної бібліотеки ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України складає 120 ресурсів http://ipood.com.ua/elibrary/, протягом 2018 року внесено 23 наукові публікації.
Середній індекс цитувань учених Інституту – 7: вирахуваний за
показниками індексу цитувань (h-індекс) бібліографічної бази даних Google
Scholar у якій зареєстровані співробітники.
ІХ.2. Науково-інформаційна діяльність у засобах масової інформації
У 2018 році співробітниками ІПООД імені Івана Зязюна НАПН
України продовжувалося активне підтримання зв'язків із засобами масової
інформації. Співробітники інституту презентують свої наукові здобутки на
сайтах установ різних відомств.
Публікації співробітників Інституту у пресі:
1.
Авшенюк Н.М. Праксеологічний вимір порівняльно-педагогічних
досліджень в Інституті імені Івана Зязюна / Педагогічна газета. – 2018. –
Листопад/грудень (№6). – С.5
2.
Аніщенко О. Презентовано видання пам’яті академіка Семена
Гончаренка / Олена Аніщенко // Педагогічна газета. – 2018. – № 3 (265),
травень – червень. – С. 6.
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3.
Вовк М.П. «Словник фразеологізмів та паремій Чернівеччини» –
яскравий доробок буковинських // Освіта Буковини. – 2018. – №22 (14 червня
2018 р.). – С. 7.
4.
Вовк М.П., Ходацька О.М. Рідномовні обов’язки: діалогічна
взаємодія науковців, освітян і громадських діячів / Справи сімейні. – 2018. –
№3(252). – С.30-32.
5.
Вовк М.П., Філіпчук Н.О. Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна – 25 // Освіта Буковини. – 2018. – 8 листопада
2018 р. – С. 8.
6. Ничкало Н.Г. Європейський вчений в українській науковій родині
// Пед. газета. – 2018. – Вересень/ жовтень (№ 5). – С. 7.
7. Ничкало Н.Г.
Ювілей мудрості, творчості, професіоналізму
вченого [про доктора хабілітованого, Почесного доктора НАПН України
Зигмунта Єжи Вятровського] // Пед. газета. – 2018. – Березень/ квітень (№ 2).
– С. 8.
8. Ничкало Н.Г. Філософія педагогічної дії в реальних справах // Пед.
газета. – 2018. – Листопад / грудень (№ 6). – С. 8.
Відеосюжети:
1. Виступ Рибалки В.В. на телеканалі Кременчук, Студія дня з
Володимиром Ляпотою, 24.09.18 р.
2. Виступ Становських З.Л. на освітньому каналі м. Прилуки 8 жовтня
2018 року у програмі «Педагогічні читання присвячені річниці з дня
народження Василя Сухомлинського».
На сайтах установ :
1. Аніщенко О. Міжнародний проект «Центр освіти дорослих як
осередок навчання демократії в Україні» [Електронний ресурс]. – URL:
http://ipood.com.ua/novini/mjnarodniy-proekt-centr-osvti-doroslih--yak-oseredoknavchannya-demokrat-v-ukran/
2. Аніщенко О. Золота медаль – відзнака спеціалізованої виставки
«Освіта та кар’єра – День студента 2018» [Електронний ресурс]. – URL:
http://ipood.com.ua/novini/zolota-medal--vdznaka-mjnarodno-specalzovanovistavki--osvta-ta-karra--den-studenta-2018/
3. XXХІІV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра –
День
студента
2018»
[Електронний
ресурс].
–
URL:
http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1478/
4. Аніщенко О. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи
її
розвитку
[Електронний
ресурс].
–
URL:
http://ipood.com.ua/novini/ntegraciyni-mojlivosti-suchasno-psihologi-ta-shlyahi-rozvitku/
5. Аніщенко О. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих:
світовий досвід, українські реалії і перспективи (методологічний семінар,
2018) [Електронний ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/konceptualnizasadi-rozvitku-osviti-doroslih-svitoviy-dosvid,-ukranski-reali-i-perspektivimetodologichniy-seminar,-2018/
6. Лук’янова Л. Неформальне навчання дорослих здатне швидше
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реагувати на потреби ринку праці (бесіду вела А. Смілянська) [Електронний
ресурс]. – URL: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/1482/
7. Обговорення проекту Закону «Про освіту дорослих» [Електронний
ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/obgovorennya-proektu-zakonu-proosvtu-doroslih/
8. Аніщенко О. Співпраця відділу андрагогіки ІПООД НАПН України
з Українською асоціацією міст, що навчаються [Електронний ресурс]. – URL:
ipood.com.ua/novini/spvpracya-vddlu-andragogki-pood-napn-ukrani-zukranskoyu-asocacyu-mst,-scho-navchayutsya/
9. Аніщенко О. Співпраця відділу андрагогіки ІПООД НАПН України
з Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини ДРДА
[Електронний ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/spivpracya-viddiluandragogiki-z-upravlinnyam-kulturi,-turizmu-ta-ohoroni-kulturno-spadschini-drda/
10. Аніщенко О. ІV Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті
академіка Семена Устимовича Гончаренка [Електронний ресурс]. – URL:
http://ipood.com.ua/novini/v-vseukransk-pedagogchn-chitannya-akademkasemena-ustimovicha-goncharenka/
11. ІV Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний
розвиток дорослих: проблеми і перспективи» [Електронний ресурс]. – URL:
http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1404/
12. Круглий стіл «Cпеціалізована освіта як соціально-освітнє явище»
[Електронний ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/krugliy-stlcpecalzovana-osvta-yak-socalno-osvtn-yavische/
13. Круглий стіл «Аксіологічна культура управлінської діяльності»
[Електронний ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/krugliy-stlaksologchna-kultura-upravlnsko-dyalnost/
14. Конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні
методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми»
[Електронний
ресурс].
–
URL:
http://ipood.com.ua/novini/konferenciya-suchasni-informaciyni-tehnologi-tainnovaciyni-metodiki-navchannya-u-pidgotovci-fahivciv-metodologiya,-teoriya,dosvid,-problemi/
15. Аніщенко О., Волярська О. Круглий стіл «Підготовка педагогічного
персоналу для освіти дорослих в умовах магістратури» [Електронний
ресурс]. – URL: ipood.com.ua/novini/krugliy-stl-pdgotovka-pedagogchnogopersonalu-dlya-osvti-doroslih-v-umovah-magstraturi/
16. Семінар «Ділова досконалість – основа конкурентоспроможності та
сталого розвитку організацій і економіки» [Електронний ресурс]. – URL:
http://ipood.com.ua/novini/seminar-dilova-doskonalist--osnovakonkurentospromojnosti-ta-stalogo-rozvitku-organizaciy-i-ekonomiki/
17. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України (2018) [Електронний ресурс]. – URL:
http://ipood.com.ua/novini/zvtna-naukovo-praktichna-konferencya-nstitutupedagogchno-osvti--osvti-doroslih-napn-ukrani-2018/
18. Секційне засідання «Науково-методичне забезпечення професійного
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розвитку дорослого населення» (звітна конференція ІПООД – 2018)
[Електронний ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/sekciyne-zasidannyanaukovo-metodichne-zabezpechennya-profesiynogo-rozvitku-doroslogonaselennya-zvitna-konferenciya-pood---2018/
19. Семінар-практикум «Краса та велич української пісні та жінки»
[Електронний ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/semnar-praktikumkrasa-ta-velich--ukransko-psn-ta-jnki/
20. Відбувся семінар «Управлінські якості особистості державного
службовця»
[Електронний
ресурс].
–
URL:
http://ipood.com.ua/novini/vdbuvsya-semnar-upravlnsk-yakost-osobistostderjavnogo-slujbovcya/
21. Аніщенко О. Сучасна бібліотека – відкритий простір неформальної
освіти дітей, молоді та дорослих [Електронний ресурс]. – URL:
http://ipood.com.ua/novini/suchasna-bbloteka--vdkritiy-prostr-neformalno-osvtidtey,-molod-ta-doroslih/
22. Науковці відділу андрагогіки – закладам дошкільної освіти (досвід
організації театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку)
[Електронний ресурс]. – URL: http://ipood.com.ua/novini/naukovci-viddiluandragogiki--zakladam-doshkilno-osviti-dosvid-organizaci-teatralizovanodiyalnosti-z-ditmi-doshkilnogo-viku/
ІХ.3. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності установи
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:
– «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» http://ipood.com.ua/adult-education-theory-experience-perspectives/
– «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» - http://ipood.com.ua/aesthetics-andethics-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/
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– відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка
І.А. Зязюна (колишня назва: відділ змісту і технологій навчання дорослих) www.ipoodziopo2015.com.ua
– 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 імені академіка І.А. Зязюна
– 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/ .
Станом на 2018 рік в електронній бібліотеці НАПН України
завантажено 15160 електронних ресурсів з яких 1455 електронних ресурсів
(статі, тези, презентації, монографії, навчальні посібники, періодичні фахові
видання, збірники наукових праць, довідники, словники та ін.) знаходяться у
репозитарію Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України та відкриті у доступі для ознайомлення та
завантаження необхідних матеріалів.
Комп’ютерне забезпечення інституту на кінець 2018 року складається з
27 персональних комп’ютерів та 1 ноутбукa.
Використовується такий тип операційної системи як: Windows 7
Professional та Windows 10, Service Pack l та 3. В Інституті установлено 14
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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 і мені І.Зязюна - 5
інформаційно – організаційний кабінет – 1
бухгалтерія – 5
приймальна інституту (5 поверх) – 4
канцелярія (6 поверх) – 3.
Пропозиції щодо покращання інформатизації наукової діяльності:
– забезпечити сучасними ПК та іншою оргтехнікою всі наукові
підрозділи інституту;
– передбачити і здійснювати фінансування ПК та іншої оргтехніки
витратними матеріалами.
ІХ.4. Зв’язки з громадськістю
У 2018 році співробітниками ІПООД імені Івана Зязюна НАПН
України продовжувалося активне підтримання зв'язків із громадськістю.
Загальна кількість громадських організацій, з якими здійснюється
співпраця – 17, з-поміж яких: 9 – міжнародних, 8 – українських. Цими
організаціями є міжнародні: Міжнародний благодійний фонд «Карітас»
(Ватикан), Міжнародний освітній фонд «Lions Quest Foundation» (США),
Громадська організація «DVV Intenational» (Німецька асоціація народних
університетів) (Німеччина), Європейської Асоціації дослідників у сфері
освіти (European Educational Research Association) (Бельгія), Фундація імені
Чарльза Кеттерінга (США), Фонд «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє»
(Німеччина), Німецька громадська організацією «Deutsche Jugend in Europa»
(Німеччини), Центр освіти дорослих «Researcher FMJ NonProfit» (Угорщина),
Українсько-угорський благодійний фонд «В наших руках майбутнє»
(Україна–Угорщина) і українські: Ініціативний центр сприяння активності та
розвитку громадського почину «Єднання», Благодійний Фонд «Фонд
громади Приірпіння», Незалежний аналітичний центр «Український інститут
майбутнього»,
«Київська
асоціація
практикуючих
психологів
і
психотерапевтів», Громадська організація «Сімейна унія», Громадська
організація «Veritas», Громадська організація «Українська асоціація міст, що
навчаються», Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих».
Співробітники і наукові кореспонденти Інституту як організатори,
члени оргкомітетів або партнери беруть участь у заходах, організованих
такими громадськими організаціями: Німецька асоціація народних
університетів – DVV International (Аніщенко О.В., Волярська О.С., Лук’янова
Л.Б.); ГС «Українська асоціація освіти дорослих» (Лук’янова Л.Б., Прийма
С.М.), ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» (Аніщенко О.В.,
Волярська О.С., Прийма С.М.).
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Співробітники Інституту (Дяченко Л.М., Марусинець М.М.) взяли
участь у роботі VIІ Форуму організаційного розвитку громадянського
суспільства України «Мрія 3.0 Спроектований вплив» (29–30 листопада
2018 р., м. Київ, НСК «Олімпійський»).
Співробітники Інституту брали участь у освітньому проекті для
педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних
закладів Всеукраїнська літня школа «Освітні ініціативи – 2018» (м.
Скадовськ, Херсонська обл., КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», ОЗСНВК «Академічна гімназія» Скадовської міської ради, 4–8
червня 2018 р.). Проект реалізовано за підтримки Херсонської обласної ради,
Національної академії педагогічних наук України. Місцем проведення став
опорний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Академічна
гімназія»» у місті Скадовськ Херсонської області. Дяченко Л.М. провела дві
лекції на тему «Казкотерапія для дітей як метод психологічної корекції
поведінки» і «Нейропсихологічний підхід до корекції несформованості
базових складових психічних функцій». Марусинець М.М. виступила з
темами доповідей «Емоційний інтелект як компонент професійного розвитку
вчителя» і «Індивідуально-психологічні особливості розвитку школяра».
Лекції відбулись у нетрадиційній формі з використанням інтерактивних
методів кооперативного навчання, де кожен з присутніх мав можливість
долучатись до спільного обговорення ключових питань, висловити власну
думку.
(Таблиці: ІX.1.1 – ІX.1.2)
Х. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО
У 2018 році наукові співробітники Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 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 НАПН України.
Продовжувалася наукова співпраця із зарубіжними науковими
установами та міжнародними освітянськими організаціями. У 2018 р.
співробітники Інституту співпрацювали з DVV International – Інститутом з
Міжнародного
Співробітництва
Німецької
Асоціації
Народних
Університетів (Deutscher Volkshochschulverband e. V, DVV) у галузі освіти
дорослих в Україні щодо удосконалення законодавчого забезпечення
формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. Результатом
співробітництва з Університетом м. Аугсбург (Німеччина, Аугсбург) є участь
у міжнародному проекті «Центр освіти дорослих як осередок навчання
демократії в Україні» (Projekt «Zentrum fur Erwachsenenbildung als Ort des
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Demokratielernens in der Ukraine») за підтримки Міністерства закордонних
справ ФРН (2018 р.). У рамках проекту відбувся перший семінар / воркшоп
на кафедрі педагогіки зі спеціалізацією «освіта дорослих і неперервна освіта»
Університету Аугсбургу (Німеччина). Співробітництво з Інститутом
Європейської політики (Institut für Politik Europäische (IEP), Німеччина,
Берлін) у рамках програми CiSEP (Civic School for Sound EU Practice) у галузі
освіти дорослих з проектного менеджменту європейських грантів (EU Project
cycle). Співробітник взяла участь у 9 навчальних тренінгах з проектного
менеджменту для експертів, громадських діячів, представників наукових
інституцій, викладачів. Як результат, нею здобуто кваліфікацію тренера від
Інституту європейської політики CiSEP та отримано відповідний
міжнародний сертифікат.
Співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України взяли участь у підготовці Національного звіту
України до чергового Глобального звіту 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). Відповідно
до надісланого ЮНЕСКО опитувальника, ґрунтуючись на результатах
здійснених в Україні науково-педагогічних досліджень, надано інформацію
по окремих пунктах розділів (розділ 1 «Дефініції та збір даних про освіту
дорослих»; розділ 2 «Державна політика: політичні зобов’язання держави в
розвитку освіти дорослих і грамотності дорослих»; розділ 3 «Управління:
управління і співпраця в галузі освіти дорослих і грамотності»; розділ 4
«Фінансування: інвестування в освіту і грамотність дорослих»; розділ 5
«Участь: доступ молоді та дорослих та їх участь в освітніх програмах і
програмах грамотності дорослих»; розділ 6 «Якість: забезпечення якості»;
розділ 7 «Додаткові заходи, пов'язані з упровадженням рекомендацій
КОНФІНТЕА VI» (Белен, Бразилія, 2009); розділ 8 «Декада Грамотності
ООН (2003 – 2012)».
Науковцями Інституту організовано і проведено науково-практичний
семінар «Компаративістика в педагогічній освіті і освіті дорослих»
(19 грудня 2018 р., м. Суми) на базі Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка у межах реалізації Проекту «Європеїзація
докторських програм у галузі теорії освіти» за Програмою ЄС Еразмус + Жан
Моне Модуль. Важливою для Інституту стала участь його співробітників у
міжнародних науково-практичних заходах, зокрема: V Міжнародній
Конференції з освіти дорослих «Освіта для цінностей – неперервність і
контекст» (27–28 квітня, 2018 р., м. Кишинів, Молдова); ІІ Міжнародному
конгресі «Екологічна наука та технології»( Туніс, Хаммамет, 3-5 травня 2018
року); IV Симпозіумі «Арабська мова та інформаційні технології»(Каїр,
24.02.2018): професійних вихідних «Місце і роль у світі – вибір цінностей»
(м. Сегед, Угорщина, 7–9 грудня 2018 р.).
Співробітники Інституту є членами Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта XXI століття» НАПН України і беруть активну участь у її
роботі. За звітний період за участю кафедри ЮНЕСКО було проведено 2
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конференцій, 1 семінар, 1 вебінар. Засновано «Вісник кафедри ЮНЕСКО
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (Свідоцтво №23441-13281Р від
22.06.2018 р.). Діяльність кафедри ЮНЕСКО висвітлювалась у періодичній
пресі,
наукових
виданнях
та
на
сайті
Кафедри
ЮНЕСКО
http://ipood.com.ua/unesco/.
За звітний період проведено 7 засідань Кафедри ЮНЕСКО, на яких
розглядалися питання щодо перспектив створення, наповнення та
розширення бази даних з проблем неперервної професійної освіти та освіти
дорослих (нормативні документи ЮНЕСКО, монографії, періодика,
навчально-методичні праці тощо), а також налагодження мережевого
партнерства та співробітництва Кафедри із закладами вищої освіти та
науковими установами тощо.
У співпраці з закладами вищої освіти та громадськими організаціями
Кафедрою ЮНЕСКО організовано наступні масові заходи: вебінар
«Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»
(22 лютого 2018 р.) спільно з Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені
Тараса Шевченка за участі 79 науковців, викладачів, студентів, магістрантів,
аспірантів з України, країн ЄС, Білорусі.; VI науково-практична конференція
«Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (26–27 вересня
2018 р.) за підтримки координаційної ради програми «UNITWIN/кафедри
ЮНЕСКО» в Україні, спільно з Національним Києво-Печерським історикокультурним заповідником за участі 58 співробітники наукових інституцій,
працівників музеїв, керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх,
середньо-спеціалізованих установ, педагогів-психологів, керівників та
педагогів закладів дошкільної, позашкільної освіти, представників
громадських організацій з України; VII Міжнародний науковометодологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у
контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (17 травня 2018 р.) на
базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького
національного університетуза участі 116 науковців, педагогів, викладачів,
здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук, студентів з України,
Польщі.; Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому
просторі» (17-18 травня 2018 р.) на базі Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка, за участю 276 науковців, викладачів,
учителів, здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук, магістрантів,
студентів з України, Польщі, Словаччини, Чехії, Білорусі, Данії, Румунії,
Китаю.
З метою ознайомлення з інтерактивнми методами навчання дорослих в
Румунії, співробітники Інституту пройшли наукові стажування, а також взяли
участь у XIX Міжнародному конгресі Всесвітньої асоціації освітніх
досліджень AMSE-AMCE-WAER (4-7 червня 2018 р.) в Університеті
Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). Підписано партнерську угоду про
співпрацю з Сучавським університетом «Штефан чел Маре» (м. Сучава,
Румунія) на 2018-2023 рр.
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Наукові співробітники є рецензентами статей зарубіжних авторів, а
також видань зарубіжних колег. Зокрема, Пилинський Я.М. є науковим
редактором і автором вступної статті до перекладу книги: Метьюз Д.
Екологія демократії. Як стати сильнішими, щоб самим формувати своє
майбутнє (переклад з англійської) / Девід Метьюз. – Київ: «Стилос», 2018. –
266 с. У звітному році здійснювалась організаційна робота з підготовки
польсько-українського,
українсько-польського
наукового
щорічника
«Професійна і неперервна освіта» («EDUKACJA ZAWODOWA I
USTAWICZNA»).
Перспективи розвитку 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.
XІ. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ
Склад вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти імені Івана
Зязюна НАПН України затверджено постановою Президії НАПН України №
1-2/15-395 від 21 грудня 2017 р. у кількості 25 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
Президії НАПН України; голова профспілкового комітету; завідувач
аспірантури та докторантури; представники Ради молодих науковців;
завідувачі чотирьох наукових відділів; керівники науково-дослідних робіт;
провідні науковці Інституту; представники від практичних працівників:
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 25 членів вченої ради: 1
дійсний член НАПН України; 3 члени-кореспонденти НАПН України; 15
докторів наук; 6 кандидатів наук.
У 2018 році проведено 13 засідань вченої ради Інституту. На засіданнях
розглядалися питання щодо: виконання постанов Президії НАПН України,
рішень Загальних зборів НАПН України, Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України; підготовки пропозицій та інформаційноаналітичних матеріалів на виконання розпоряджень Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Президії
НАПН України; затвердження планів та звітів щодо науково-дослідних робіт
Інституту; затвердження індивідуальних планів наукових співробітників;
внесення змін до Технічних завдань на виконання планових тем НДР;
поточної діяльності наукових відділів Інституту; підготовки дисертаційних
досліджень співробітниками ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, які
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навчалися в аспірантурі/перебували в докторантурі Інституту; підготовки
дисертаційних досліджень докторантами і аспірантами ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України; затвердження тем дисертаційних досліджень та
рекомендації до друку наукових праць; наповнення Електронної бібліотеки
НАПН України, сайту ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, сайтів
відділів Інституту; організації роботи з аспірантами і докторантами ІПООД
імені Івана Зязюна НАПН України, зокрема – про затвердження нормативних
документів щодо організації та здійснення освітнього процесу в аспірантурі
Інституту, про хід та підсумки набору в докторантуру й аспірантуру, про
призначення наукових керівників і консультантів, про результати атестації
докторантів і аспірантів, про надання аспірантам і докторантам академічних
відпусток тощо; звітів про участь у міжнародних проектах, науковопрактичних масових заходах; виконання Плану заходів ІПООД НАПН
України з запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
вітчизняного
і
зарубіжного
досвіду
діяльності
Психологічного
консультативно-тренінгового центру Інституту; співпраці відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих з вищими навчальними
закладами; співпраці відділу андрагогіки з Громадською організацією
«Українська асоціація міст, що навчаються»; співпраці Громадської науковопедагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та навчання
дорослих імені І.А. Зязюна» з закладами вищої освіти та закладами
післядипломної педагогічної освіти щодо формування і розвитку
педагогічної майстерності майбутніх учителів та вчителів-практиків в умовах
впровадження Концепції нової української школи; співпраці відділу
андрагогіки з Управлінням культури, туризму та охорони культурної
спадщини Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації;
моніторингу впровадження результатів науково-дослідної роботи «Тенденції
професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і
Сполучених Штатах Америки», що виконувалася в Інституті педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; виконання
науково-дослідної роботи (2016 – 2018 рр.) «Моніторинг якості педагогічної
освіти» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України та впровадження у практику результатів наукового
дослідження; результатів експериментальної роботи (2017 – 2019 рр.) з теми
НДР «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого
населення»; підсумків роботи ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в
2018 році та перспективи на 2019 рік; проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад; затвердження рішень атестаційної комісії; затвердження
графіку відпусток, про нагородження науковців Інституту тощо.
XIІ. КАДРИ
В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України станом на 31 грудня 2018 року загалом працювало 58 осіб.
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Кількість наукових працівників – 43 особи, у тому числі: 17 – докторів наук,
21 – кандидат наук, 6 – науковців без ступеня (таблиця ХІІ.1).
З числа науковців працює 6 сумісників з інших установ і організацій.
Протягом звітного періоду з числа наукових працівників звільнилося 10 осіб,
у тому числі: 4 доктори наук, 4 кандидати наук, 2 науковеці без ступеня.
У 2018 році прийнято на роботу 5 наукових працівників, з них: 1
доктор наук, 3 кандидати наук, 1 науковець без ступеня.
Медаллю Національної академії педагогічних наук України
«Ушинський К.Д.» нагороджений 1 науковий співробітник. Почесною
грамотою Національної академії наук України нагороджено 6 співробітників,
Грамотою Національної академії педагогічних наук України – 4
співробітники.
(Таблиці ХІІ.1, ХІІ.2)
XІII. 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 8465600 грн. В тому
числі проведено касових видатків за рахунок фінансування:
За напрямом "Фундаментальні дослідження":
- Заробітна плата – 5866000 грн.
- Нарахування на заробітну плату – 1295042,43грн.
- Придбання предметів, матеріалів – 123171,33 грн.
- Оплата послуг – 221368,81 грн.
- Витрати на відрядження – 12664,01 грн.
- Оплата теплопостачання – 177491,28грн.
- Оплата водопостачання та водовідведення - 8205,54грн.
- Оплата електроенергії – 54456,60грн.
За напрямом «Підготовка наукових кадрів»:
Заробітна плата – 138897,27 грн.
Нарахування на заробітну плату – 30557,40 грн.
Стипендії – 528296грн.
За спеціальним фондом КПКВ 6551030 "Фундаментальні дослідження,
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
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педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка
розвитку наукової інфраструктури об’єктів, що становлять національне
надбання" затверджено кошторисом на рік 319648,32грн.
Фактично надійшло –318074,75грн. в тому числі: за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю –
255468,25 грн., від господарської діяльності – 62600 грн., від реалізації майна
–6,50 грн.
Інститут отримав в дарунок наукову літературу від читачів на загальну
суму 12799 грн
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 2019 р. становить
11379,60грн це передплата періодичних видань на 2019 рік..
Станом на 01січня 2019 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.
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 2018 рік
Значення
індикатора
1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження
1.1 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених1
7
1.2 Кількість видань НАПН України, які входять до
3
№

Назва індикатора розвитку

Відповідно до створених профілів у Google Scholar середній індекс визначається як середнє
арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності.
1
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№

Назва індикатора розвитку

Значення
індикатора

наукометричних баз даних2
1.3 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і
8
психологічних технологій, розроблених ученими НАПН
України
1.4 Кількість організацій України, у яких відбулося
9
фактичне 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
3
ініціативи/участі експертів НАПН України
2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про
2
діяльність НАПН України
2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у
104
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
86%
місцем роботи
3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
25%
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком до 45 років
3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
75%
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком 45-60 років
3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і
88,3%
кандидатів наук від кількості штатного за основним
місцем роботи наукового персоналу
3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора
10.8%
наук від загальної чисельності наукових працівників за
основним місцем роботи
3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/
1/1
3
докторантуру за державним замовленням

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.
3
Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним
замовленням у звітному році.
2
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№
3.8

3.9
3.10

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

4.13

Назва індикатора розвитку
Кількість захищених у звітному році
аспірантів/докторантів установи, у тому числі з
урахуванням випуску минулих років
Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей,
за якими захищаються дисертації
Кількість наукових шкіл
4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві
та освітньо-науковому просторі
Кількість публікацій у зарубіжних виданнях
(включаючи, матеріали конференцій)
Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях
(включаючи, матеріали конференцій) із загальної
кількості публікацій працівників НАПН України
Кількість публікацій англійською та іншими
іноземними мовами
Відсоток публікацій англійською та іншими іноземними
мовами із загальної кількості публікацій працівників
НАПН України
Кількість публікацій у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних4
Відсоток публікацій у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних
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

Значення
індикатора
7/2

2/3
5

22
13,6%

27
16,7%

24
14,9%
1
-

2
2
5

2

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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№

Назва індикатора розвитку

Значення
індикатора
2

4.14 Кількість наукових заходів, організованих спільно із
зарубіжними партнерами
4.15 Кількість членів НАН України та національних
галузевих академій наук серед працівників НАПН
України за основним місцем роботи
4.16 Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і
техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України
4.17 Кількість отриманих державних стипендій видатним
діячам науки
4.18 Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради
України для найталановитіших молодих учених
4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих учених
4.20 Кількість отриманих премій Президента України для
молодих учених
4.21 Кількість отриманих премій Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок
4.22 Кількість отриманих Державних премій України в галузі
науки і техніки
4.23 Кількість отриманих Державних премій України в галузі
освіти
5. Упровадження результатів наукових досліджень
та експериментальних розробок
5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, науковопрактичної, навчальної та довідкової продукції 5
5.2 Кількість продукції НАПН України з грифом МОН
5.3 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в
електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах
підвідомчих установ6
5.4 Кількість експериментальних закладів, установ,
організацій

-

-

-

32
42293

27

XV. ВИСНОВКИ
У 2018 році Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна повністю виконав визначені завдання науково-дослідної роботи.
5

Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти, позапланової
продукції та продукції, підготовленої на виконання міжнародних грантів.
6

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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Результати науково-дослідної роботи Інституту.
1. Наукові співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих упродовж 2018 року здійснювали дослідження 5 фундаментальних
тем. За результатами досліджень підготовлено до впровадження у навчальновиховний процес закладів вищої освіти 4 посібники. 2 методичних
рекомендацій, 2 навчальні програми.
2. Підготовлено і внесено пропозиції до проекту Концепції розвитку
педагогічної освіти, яка була затверджена 18.07.2018 р. МОН України.
3. В Інституті здійснюється роботу з підвищення кваліфікації і
перепідготовки різних категорій дорослого населення, у 2018 році 20
викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації пройшли
перепідготовку. Пройшли стажування 2 викладачі закладів вищої освіти.
4. Продовжував роботу психологічний консультативно-тренінговий
центр на базі Інституту (на громадських засадах). У звітному році проведено
79 консультацій і 18 тренінги для різних категорій дорослого населення та
вчителів м. Києва.
5. Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервний професійний розвиток педагога
в ХХІ столітті» відповідно до стратегічних цілей було засновано вісник
кафедри
ЮНЕСКО
«НЕПЕРЕРВНА
ПРОФЕСІЙНА
ОСВІТА
XXI СТОЛІТТЯ»
/ UNESCO CHAIR JOURNAL «LIFELONG
PROFESSIONAL EDUCATION IN THE XXI CENTURY», було проведено
чотири Міжнародних науково-практичних заходів.
6. Активно
здійснювалась
міжнародна
діяльність,
зокрема
співробітники Інституту взяли участь у міжнародному проекті «Центр освіти
дорослих як осередок навчання демократії в Україні» (Projekt «Zentrum fur
Erwachsenenbildung als Ort des Demokratielernens in der Ukraine») за
підтримки Міністерства закордонних справ ФРН.
Співробітники Інституту пройшли стажування за кордоном в
Сучавському університеті «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія).
Науковці Інституту брали організаторами і учасниками міжнародних
науково-практичних заходах, зокрема: V Міжнародна Конференція з освіти
дорослих «Освіта для цінностей – неперервність і контекст» (27–28 квітня,
2018 р., м. Кишинів, Молдова); ІІ Міжнародний конгрес «Екологічна наука та
технології» (Туніс, Хаммамет, 3-5 травня 2018 року); IV Симпозіум
«Арабська мова та інформаційні технології» (Каїр, 24.02.2018 р.); професійні
вихідні «Місце і роль у світі – вибір цінностей» (м. Сегед, Угорщина, 7–9
грудня 2018 р.).
7. Здійснювалась активна робота у Громадській спілці «Українська
асоціація освіти дорослих», зокрема у 2018 році проведено два круглих столи
з обговорення проекту Закону України «Про освіту дорослих», розроблено
пропозиції щодо удосконалення законодавчого забезпечення формальної,
неформальної та інформальної освіти дорослих.
Труднощі, що перешкоджали у 2018 році керівництву і науковцям
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України ефективно розв’язувати поставлені завдання, стосувалися
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можливостей публікації в зарубіжних наукових виданнях, що внесені до
наукометричних баз. Тому актуальним залишається вирішення такої
проблеми як налагодження міжнародних зв’язків.
Стратегічними напрямами розвитку Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України є практично зорієнтована
науково-дослідницька діяльність, розширення мережі центрів освіти
дорослих, а також центрів неформальної освіти для дітей, молоді та різних
категорій дорослих, співпраця з університетами третього віку, розроблення
науково-методичного забезпечення освіти дорослих в Україні, підготовка
науково-педагогічних кадрів для педагогічної освіти і освіти дорослих. У
цьому контексті актуальним є розв’язання таких завдань:

цілісно досліджувати проблеми якості підготовки вчителя і
можливості розвитку освіти дорослих в умовах європейської інтеграції;

спрямовувати зусилля на забезпечення єдності психологічної і
педагогічної науки і практики;

поглиблювати співпрацю з МОН України у розробленні проблем
професійної підготовки і розвитку вчителя й освіти дорослих;

налагоджувати партнерство з міжнародними організаціями у
напрямі дослідження проблем педагогічної освіти і освіти дорослих;

сприяти створенню механізмів інтеграції української педагогічної
науки в європейському науково-освітньому просторі.
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формування
комунікативної культури майбутніх консультантів освітньої сфери у процесі
магістерської підготовки / Д.В. Щербина // Теорія та методика професійно88

педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти :
монографія / керівн. авт. кол. Н.В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац.
пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2018. – 516 с. – С. 446-483. (авторських 2,0 др. арк.)
Збірники наукових праць:
(Поза планові)
1.
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць /
[редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Інститут пед. освіти і освіти
дорослих НАПН України. –2018. – Вип. 1 (14). – 260 с.
2.
Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. Вип. 17 / Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені
В.Г. Короленка. – К. ; Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 194 с.
3.
Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. Вип. 18 / Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені
В.Г. Короленка. – К. ; Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 194 с.
4.
Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід,
українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / [колектив авторів];
за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.:
Знання України, 2018. – 616 с.
5.
Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХV
Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької /
[наук. ред.: Г.І. Сотська, М.П. Вовк]. – Вип. 1 (13). – К.: Талком, 2018. – 246 с.
6.
Профорієнтація: стан і перспективи розвитку / збірник матеріалів
VIII психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті Б.О.Федоришина,
м. Київ, 17 травня 2018 року [за ред. О.М. Ігнатович, упор. Г.П.ТатауроваОсика, І.В. Заєць, А.М. Шевенко]. – Київ: ДКС «Центр», 2018. – 91 с.
Виробничо-практична продукція
Практичні посібники, методичні посібники, методичні рекомендації:
(Поза планом)
1.
Помиткін Е. О. Методичні рекомендації щодо викладання у
початковій школі інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ». – К.:
«Майстер книг», 2018. – 72 с.
2.
Рекомендації методологічного семінару «Концептуальні засади
розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи»
(15 листопада 2018 р., м. Київ). Проект / наук. ред. Лук’янова Л.Б., Ничкало
Н.Г.; упорядн. Аніщенко О.В.; Національна академія педагогічних наук
України. – К.: НТУ, 2018. – 12 с. (1,0 др. арк.) http://lib.iitta.gov.ua/712507/
3.
Рибалка В. В. Школа – духовний осередок розвитку особистості,
місцевої громади та держави: посібник / Рибалка В.В., Самодрин А.П.,
Моргун В.Ф., Басанець О.М., Третьякова Т.М., Конюхова Н.М., Гривачевська
А.А.; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П. – К.: Талком, 2018. – 452 с.
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4.
Рибалка В. В. Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення
розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина:
посібник / Валентин Рибалка.– К.: ТАЛКОМ, 2018.– 226 с.
Навчальна продукція
Навчальні програми, підручники, навчальні посібники
(навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії,
практикуми, робочі зошити)
(Поза планом)
1.
Людина. Родина. Світ: навч. посіб. інтегр. курсу для учнів 1 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Алієв, Л. Ю. Москальова, Е. О. Помиткін. –
Київ: Видавництво «Майстер книг», 2018. – 100 с.
2.
Людина. Родина. Світ: навч. посіб. інтегр. курсу для учнів 2 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Алієв, Л. Ю. Москальова, Е. О. Помиткін. –
Київ: Видавництво «Майстер книг», 2018. – 162 с.
3.
Пилинський Я. М. Деліберативна освіта в умовах децентралізації.
Посібник з організації дорадчого навчання громадян / Пилинський Ярослав. –
Київ: «Стилос», 2018. – 173 с.
4.
Сотська Г., Тітаренко І. Посібник-практикум Формування
конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і зв’язків з
громадськістю: посібник-практикум / Г. Сотська, І.Тітаренко. – Київ: ТОВ
«ДСК-Центр», 2018. – 96 с.
Довідкова продукція
Словники, енциклопеції, довідники
(поза планом)
1. Вовк М. П., Машкова І. М. Українознавча освіта в Україні і Канаді:
поняттєво-персонологічний словник / Мирослава Вовк, Інна Машкова. – К.:
Талком, 2018. – 107 с. (4,5 др. арк.).
2. Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Д
26.451.01 та К 26.451.02 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України (1994 рік – червень 2018 року) : інформаційно-довідкове
видання / за ред. Л.Б. Лук’янової; упоряд. О.В. Тринус, Т.В. Котирло;
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 2-ге вид.,
доповн. – Київ : ТОВ «ДКС-Центр», 2018. – 197 с. (8,2 др. арк.)
3. «Не зміряти у вік славетні справи інституту»: до 25-річчя Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
(1993-2018 рр.) / довідкове видання // за ред.. Н.Г. Ничкало, Л.Б. Лук’янової.
– Вінниця: Т.П. Барановська, 2018. – 50 с. (2,89 др. арк.).
4. Українська фольклористична енциклопедія: у 2-х т. – Т. А-Л /
Упорядник, наук. ред. М.К. Дмитренко; авт. кол. Г. Александрова,
П. Андрійчук, П. Богуш, М. Вовк та ін. – К.: Вид-во «Сталь», 2018. – 740 с.
(2,0 др. арк.).
Статті
(планові)
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У наукових фахових виданнях:
1.
Аніщенко О. В. Моделі діяльності центрів освіти дорослих в
Україні / О.В. Аніщенко // 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. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. –
Вип. 1 (12). – С. 21-28 (0,5 др. арк.).
2.
Ігнатович О. М. Психолого-технологічні аспекти розвитку
фахової інноваційної культури педагогічних працівників / О. М. Ігнатович //
Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. –
No 4. – Вип. 14. (ISSN 2414-0023) – Київ: Інститут психології імені
Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. –
С.68-86 (0,5 др. арк.).
3.
Котирло Т. В. Проблеми навчання дорослих: теоретичні аспекти
// Освіта та розвиток обдарованої особистості: щоквартальний науковометодичний журнал. – 2018. – С. 22-27 (0,2 др. арк.)
4.
Котирло Т. В. Особливості навчання дорослих у системі
неперервної освіти // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник
наукових праць. Серія «Педагогіка». – 2018. – С. 31-37. (0,3 др. арк.)
5.
Кучерявий О. Г. Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі
педагогічної освіти Івана Зязюна / О.Г. Кучерявий // Естетика і етика
педагогічної дії: Зб. наук. пр. / Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН
України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – 2018. – Вип. 18. – С.
22–30. (0,5 др. арк.)
6.
Лавріненко О. А.
Духовно-педагогічні
ремінісценції
проторенесансного руху «DEVOTIO MODERNA» у формуванні ціннісносмислового універсуму педагогічної системи ордену єзуїтів / Олександр
Лавріненко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 68. – Полтава: ПНПУ
імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 98–104. (0,5 др. арк.)
7.
Лавріненко О. А. Уявлення про «Ідеального вчителя» в
життєтворчому поступі академіка І.А. Зязюна (1938–2014 рр.) / Олександр
Лавріненко // Естатика і етика педагогічної дії: зб. наук. праць. – Вип. 17. –
Київ-Полтава, 2018. – С. 80–90. (0,5 др. арк.)
8.
Лавріненко О. А. Психопедагогічні детермінанти наукових
поглядів В.В. Зеньковського (1881–1962 рр.) / О.А. Лавріненко // Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.
Шевченка. – Серія: «Педагогічні науки». – Вип. 155. – Чернігів, 2018. – С.
267–270. (0,5 др. арк.)
9.
Лук’янова Л. Потенціал літніх людей на ринку праці України /
Лариса Лук’янова // Рідна школа. – Вип. – №1–2 (1057). – Київ, 2018. – С. 29–
39 (0, 5 др. арк.)
10. Lukianova L. Demand and Supply Analysis of Adult Education
Services in Ukraine in the context of foreign scholars’ views / L. Lukianova
// Comparative Professional Pedagogy. – 2018. – Volume 8: Issue 2 (Jun 2018). –
Р. 15-22. (0, 5 др. арк.)
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11. Павлик Н. В.
Психологічний
супровід
гармонійного
особистісного розвитку випускників ВНЗ / Наталія Павлик // Наука і
суспільство. – № 3-4, 2018. – К. – С. 34-41. (0, 5 др. арк.)
12. Піддячий В. М. Аксіологічні основи розвитку громадянської
компетентності майбутнього педагога / В. М. Піддячий // Неперервна
професійна освіта: теорія і практика. Пед. науки. – 2018. – Вип. 1-2 (54-55). –
С. 15–21. (0,5 д.а.)
13. Pylynskyi Y. Deliberative Education for a Democratic Ukraine /
Y. Pylynskyi // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради
України – 2018. – №6. – С. 10–45 (1,5 др. арк.).
14. Помиткін Е. О., Помиткіна Л.В.Розвиток мотивації навчальної
діяльності дітей із сімей мігрантів як фактор їх майбутнього життєвого
самовизначення / Збірник наукових статей Київського міжнародного
університету Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 10. – К.: КиМу,
2017. – С.162-176 (0,5 др. арк.).
15. Скиба М.Є., Красильникова Г.В., Косянчук Т.Ф. Заклади вищої
освіти як провайдери освітніх послуг для молоді та дорослих / М.Є. Скиба,
Г.В. Красильникова, Т.Ф. Косянчук // Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми: збірник статей XIV Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Вінниця, 15-17 травня 2018 р.). – Вінниця : ВДПУ, 2018. –
С. 85-89 (0,5 др. арк.).
16. Шарошкіна Н. Г. Інформаційна культура як основа загальної
культури дорослих / Н. Г. Шарошкіна // Психолого-педагогічні проблеми
сільської школи: збірник праць Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини// [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та
інші]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 58. – С.194-204 (0,5 др. арк.).
17. Філіпчук Н.О. Виховний потенціал музейної діяльності в Україні
(ХХ століття) // Рідна школа: Наук.-метод. журнал. – № 1-2 (1057). – 2018. –
С. 67-71 (0,25 др. арк.).
18. Filipchuk Nataliia, Zahaiska Halina. Museum pedagogy in the context
of establishing cultural correspondence of education // Гірська школа
Українських Карпат: наукове фахове видання з педагогічних наук. – №18. –
2018. – С.79–85 (0,25 др. арк.).
Статті у вітчизняних наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз
1.
Avshenyuk N. Use of Gamification in Highere Education: Experience
of Poland and Ukraine / N. Avshenyuk, J. Glowacki, Y. Kriukova // Advanced
education. – 2018. – No 10. – P. 105 – 110. (0,5 др. арк.) Web of Science
2.
Anishchenko O., Pozdnyakova-Kirbyateva Е. A study on educational
needs of adults (on the example of Zaporizhzhia region residents) / Serhii Pryima,
Andrii Orlov, Olena Anishchenko, Ellina Pozdnyakova-Kirbyateva // Advanced
Education. – 2018. – Issue 9. – Рр. 62-72. (0,3 др. арк.) Available at:
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http://ae.fl.kpi.ua/article/download/126765/133435 Web of Science
3.
Anishchenko O., Petrushenko Y., Vorontsova A. Lifelong learning
progress monitoring as a tool for local development management / Pryima S.,
Dayong Y., Anishchenko O., Petrushenko Y., Vorontsova A. // Problems and
Perspectives in Management. – 2018. – Volume 16. – Issue №3. – Pp. 1-13. (0,7
др.
арк.)
Available
at:
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/artic
le/assets/10597/PPM_2018_03_Pryima.pdf ; ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467
(online) ; LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” Scopus
4.
Biletska H., Krasylnykova H., Mironova N.,Nazarko I. Formation of
natural scientific competence in future teachers of physical education // Jornal of
physical education and sport, 2018, 18 Supplementissue 2, pр.– С. 1143–1149.
(0,3 др. арк.)
5.
Ogienko O. Teaching English for specific purposes to adult learners at
university: methods that work / I. Lytovchenko, O. Ogienko, A. Sbruieva,
H. Sotska // Advanced education. – 2018. – No 10. – P. 34–41. (0,5 др. арк.) Web
of Science
6.
Eduard Pomytkin. Rozwoj duchoweho potencialu osobowosci jako
strategiczny cel dzialan edukacyjnych // Wybrane aspekty dotyczacecz lowiekaw
shjlczesnej cywilizacij / Monografia NR 323 pod redakcja naukowa Czeslawa
Plewki / Koszalin, 2017 – s. 363-369.
7.
Рибалка В.В. Методологічні проблеми наукової психології та їх
розв'язання на основі використання категорій особистості, психологічної
діяльності, духовності, соціальності // Теоретичні дослідження у психології:
монографічна серія / Уклад. В.О. Мєдінцев. – Том. V., 2018. – 183с.
[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com, ISSN: 2616-6860. –
C. 124-176.
8.
Ничкало Н. Г.
Педагогіка
медіальна
у
контексті
міждисциплінарності / Н.Г. Ничкало // Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми. – 2018. – Вип. 50. – С. 13–20. (0,5 др. арк.)
9.
Ничкало Н. Г. Філософсько-педагогічні мрії і реальні дії
видатного вченого сучасної доби: (про значення педагогічної спадщини
академіка І. Зязюна ) // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т
пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім.
В.Г. Короленка. – Полтава; Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 32 – 46. (0,5 др. арк.)
10. Постригач Н. О. Грецький досвід застосування ІКТ для навчання
дорослих учнів у Школах Другого Шансу/ Н.О. Постригач // Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2018. –
Вип. 1 (42). – С. 188–191. (0,5 др. арк.)
11. Постригач Н. О. Механізм соціального партнерства в освіті
дорослих Грецької республіки / Н.О. Постригач // Науковий вісник
Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»:
збірник наукових праць. – Вип. 1 (7) 2018. – Мукачево, 2018. – С. 232–235.
(0,5 др. арк.)
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У міжнародних виданнях:
1.
Ihnatovych О. Psychological and pedagogical technologies of
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19. Постригач Н. О. Ретроспективний аналіз розвитку освіти
дорослих у Грецькій республіці (1981–2011) / Н.О. Постригач // Освіта і
формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції:
збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26
жовтня 2018 р., Мукачево / Редкол. Т. Д. Щербан (гол. ред.) та ін. –
Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. – 489 с. – С. 317–319 (0,2 др. арк.).
20. Радзімовська О. В Психологічний портрет викладача-андрагога у
системі післядипломної педагогічної освіти // Профорієнтація: стан і
перспективи розвитку / збірник матеріалів VIII психолого-педагогічних
читань, присвячених пам’яті Б.О.Федоришина. ‒ Київ: ДКС Центр, 2018. ‒
С.63-68 (0,3 др. арк.).
21. Радзімовська О. В.
Вплив
індивідуальних
особливостей
андрагога на ефективність процесу педагогічної взаємодії з дорослими
учнями //Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот і професій:
98

збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В.Помиткіної,Т.В.Вашеки,
О.М.Ічанської. ‒ К.: Аграр Медіа Груп, 2018. ‒ С. 219-225 (0,2 др. арк.).
22. Радзімовська О. В. Психологічний погляд на процес педагогічної
взаємодії між слухачами та викладачами курсів підвищення кваліфікації в
системі післядипломної педагогічної освіти // матеріали Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Психолого-педагогічний
супровід
професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи
впровадження», 18 травня 2018 р. / За заг. редакцією Войцеховського М.Ф.,
Івашньової С.В. ‒ К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2018 ‒ С.63-68 (0,3 др.
арк.).
23. Рибалка В. В., Самодрин А.П. Чумацьким шляхом до
всеукраїнського освітянського братства // Тези доповідей на ХІІІ
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції аспірантів, молодих
вчених та науковців, 19 квітня 2018 року / За заг. ред. В.В. Татарінова.–
Кременчук: Кременчукський інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля», 2018.– 415 с.– С. 37-38 (0,2 др. арк.).
24. Рибалка В. В. Особистість і деякі аспекти розуміння її природи /
Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті із
законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів VІ Міжнародної
наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.).– К.: Ін-т крим.-викон. служби,
ФОП Кандида Т.П.– 2018. – 336 с.– С.294-301 (0,3 др. арк.).
25. Рибалка В. В. Гуманістичні діалоги з Семеном Устимовичем
Гончаренком як школа професійної наукової творчості // Лицар педагогічної
науки: науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка
Семена Устимовича Гончаренка [колектив авторів] / За заг. ред.
Л.Б.Лук'янової; упоряд.: О.В.Анищенко, А.М.Семко.– К.: ТОВ «ДКСЦЕНТР», 2018.– 182 с.– С. 81-83. (0,2 др. арк.)
26. Становських З. Л. Актуальні запити психологічного супроводу
педагогічних працівників в контексті нової української школи /
Профорієнтація: стан і перспективи розвитку / збірник матеріалів VIII
психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті Б.О.Федоришина, м.
Київ, 17 травня 2018 року (за ред. О.М. Ігнатович). – Київ: ДКС "Центр",
2018. - 91 с. - С. 68-76. (0,3 др. арк.)
Статті
(поза планом)
У наукових фахових виданнях:
1.
Баніт О. В. Бізнес-освіта в системі професійного розвитку топменеджерів міжнародних організацій. Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи. Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. №1(14). С. 24–
31 (0,5 др. ар.).
2.
Вовк М. П. Мовнокомунікативна компетентність як показник
управлінської культури майбутнього офіцера / М.П. Вовк // Вища освіта
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб.
наук. пр. Темат. вип. «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та
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учнівської молоді». – Вип. 21. – Кн.3. – Том IV (78). – К.: Гнозис, 2018. – 578
с. С.39-47 (0,3 др. арк.).
3.
Вовк М. П., Машкова І. М. (2018). Можливості конструктивного
використання канадського досвіду українознавчої освіти у вітчизняній
освітній практиці // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2018. –
Вип. 1(14). – С. 35-43 (0,3 др. арк.).
4.
Волярська О. С. Теорія і практика освіти дорослого економічно
активного населення України в контексті європеїзації // 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. – К.; Ніжин: Видавець
ПП Лисенко М.М., 2018. – Вип. 1 (12). – С. 48-57 (0,5 др. арк.).
5.
Грищенко Ю. В. Феномен наукової школи у дискурсі сучасної
педагогічної думки / Проблеми освіти: зб. наук. праць. – ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», К., 2018. – Вип. 90 (0,5 др. арк.).
6.
Лук’янова Л. Сучасні тенденції підготовки педагогічного
персоналу для роботи з дорослими в європейських країнах / Андрагогічний
вісник. – Житомир. – Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2018. – С. 7–17 (0,5 др.
арк.).
7.
Лук’янова Л. Підготовка педагогічного персоналу для роботи з
дорослими: досвід Польщі для України // Імідж сучасного педагога:
електронне наукове фахове видання. – 2018. – №6 (183). – С. 7-14 (0,5 др.
арк.).
8.
Lukianowa L.
Z polskich doświadczeń kształcenia
kadr
pedagogicznych edukacji dorosłych / L. Lukianowa // 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. – К.; Ніжин: Видавець ПП
Лисенко М.М., 2018. – Вип. 1 (12). – С. 10-21 (0,5 др. арк.).
9.
Хомич Л. О. Концептуальні підходи Івана Зязюна до розвитку
педагогічної освіти в Україні / Л.О. Хомич // Естетика і етика педагогічної
дії:зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав.
нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – 2018. – Вип. 18. – С.11-22 (0,5 др.
арк.).
10.
Хомич Л. О. Загальнолюдські цінності – основа моральнопатріотичного виховання майбутнього вчителя початкової школи /
Л.О. Хомич // Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут
модернізації змісту освіти” МОН України. – Вінниця: ТОВ “Нілан – ЛТД”,
2018. – Вип. 88 (частина 2). – С.314-324 (0,5 др. арк.).
11.
Хомич Л. О. Ідеї В.О. Сухомлинського у змісті підготовки
вчителя нової української школи / Л.О. Хомич // Наукові зпписки / Ред. кол.:
В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 171. – Серія:
Педагогічні науки. – Кропивницький : “КОД”, 2018. – С.163-167 (0,5 др.
арк.).
12.
Щербина Д. В. Розвиток готовності до самореалізації старших
дорослих в умовах неформальної освіти / Щербина Д.В. // Освіта дорослих:
теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова)
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та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Ніжин:
Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – Вип. 1 (12). – С. 187-194 (0,6 др. арк.).
Статті у вітчизняних наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз
1.
Avshenyuk N. USA Education Policy in Transnationalization of
Higher Education / N. Avshenyuk // Comparative Professional Education. – 2018.
– Volume 8. – Issue 1. – P. 7–12.
2.
Авшенюк Н. М. Центри освіти дорослих у США й Японії:
типологія та специфіка функціонування / Н.М.Авшенюк // Науковий вісник
Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» :
зб. наук. пр. / Ред. кол. : Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. Мукачево : Вид-во
МДУ, 2018. – № 1 (7). – С. 15 – 18.
3.
Вовк М. П. Використання етномузикознавчого досвіду в шкільній
освіті / М.П. Вовк // Мистецтво та освіта. – 2018. – №1(87). – С. 24-28. (0,3 др.
арк.).
4.
Вовк М. П.,
Грищенко Ю. В.
Наукова
школа
академіка
І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку / Мирослава Вовк, Юлія
Грищенко // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і
освіти дорослих НАПН України, Полтавський нац. пед. ун-т імені
В. Г. Короленка. – 2018. – Вип. 18. – С. 44-55. (0,5 др. арк.).
5.
Myroslava Vovk, Yulia Hryshchenko, Leila Sultanova, (2018).
Scientific Schools in the Institute оf Pedagogical аnd Adult Education of he
National Academy оf Pedagogical Sciences оf Ukraine: Experience аnd Prospects.
Educational Researcher, Issue 9 (2), (December). Volume 47, 883-897. (Web of
Science) (подано до друку). (0,6 др. арк.).
6.
Ничкало Н. Г. Філософсько-педагогічні мрії і реальні дії
видатного вченого сучасної доби / Нелля Ничкало // Естетика і етика
педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 32–46.
7.
Pazyura, N.The training of future teachers in Ukraine and China / N.
Pazyura, L. Hunko, K.Shevchenko // Frontiers of Education in China. – 2018. –
13(2).– P. 287–313. (0,6 др. арк.) Scopus.
8.
Pazyura N., Sotska H., Trynus O. The use of social networks in the
process of learning English as a second language. Information technologies and
learning tools/ N.Pazyura, H. Sotska, O.Trynus / Theory, methods and practice of
using ICT in education. – 2018. –Vol. 63, no. 1. – P. 242–250. Web of Science
9.
Соломаха С. О. Художні стратегії діяльності мистецькопедагогічної майстерні у процесі підвищення кваліфікації викладачів
мистецьких дисциплін // Духовність особистості: методологія, теорія і
практика: збірник наукових праць / За матеріалами ІХ Міжнародної науковопрактичної конференції «Культурна особистість у світлі виховання, освіти і
духовної безпеки» (23 травня 2018 року, м. Київ); Частина 1 / Гол. Редактор
Г.П. Шевченко.- Вип. 2 (83).- Сєвєродонецьк: вид.-во СНУ ім. В. Даля, 2018.С.187–197. (0,4 др. арк.).
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10. Сотська Г. І.,
Лісовий В. А.
Обґрунтування
сутності
професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект //
Г. Cотська, В. Лісовий // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2018. – Вип.1.
– С. 22-26 (0,4 др. арк.).
11. Тринус О. Вплив західноєвропейських педагогічних течій кінця
ХІХ–початку ХХ століття на розвиток педагогічної майстерності молодого
вчителя / Олена Тринус // Порівняльна професійна педагогіка № 1(Т. 8), 2018
: наук. журнал / голов. ред. Бідюк Н.М. – К. ; Хмельницький : ХНУ, 2018. – С.
96–102. (0,5 др. арк.).
12. Тринус О. Проблема визнання статусу молодого вчителя в
Україні / Олена Тринус // ScienceRise: Pedagogical Education №1(9), 2017:
науковий журнал / голов. ред. Олійник В.В. – НВП ПП «Технологічний
Центр», 2018. – С. 15–19. (0,5 др. арк.).
13. Філіпчук Н. О. Музейна педагогіка і виховання нації /
Н.О. Філіпчук // Молодий вчений. – 2018. -- №3(55). – С. 137-143. (0,3 др.
арк.).
У міжнародних виданнях:
1.
Авшенюк Н. Соціально-економічні детермінанти інтеграції освіти
України у глобальний ринок освітніх послуг / Н.М. Авшенюк // Професійна і
неперервна освіта: польсько-український науковий щорічник. Варшава: видво академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, 2018. – № 3. –
С. 141 – 152 (0,6 др. арк.).
2.
Ohiienko O., Terenko O. Non-formal adult education: challenges and
prospects in 21st century / O. Ohiienko, O. Terenko // Technika-InformatykaEdukacja: Theoretical and practical problems of informatics and information
education. – Rocznik naukowy NR-2(24)/2018/. – Rzeszow, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – P. 169–175, DOI: 10.15584/eti.2018.2.22
(0,5 др. арк.).
3.
Ohiienko O., Litovchenko І., Terenko O. Implementation of projectbased learning of adult at corporate universities in the USA and Canada /
O. Ohiienko, І. Litovchenko, O. Terenko // Journal of Intercultural Management. –
2018. – Vol. 9, No. 4. – Р. 31–45. DOI 10.1515/joim-2017-0019 (0,5 др. арк.).
4.
Ohiienko O., Terenko O. Educational process at the university of third
age in Canada/ O. Ohiienko, O. Terenko // Monografia pokonferencyjna “Science,
research, development». – Pedagogy. – 2018. – № 2. – P. 111–112 (0,5 др. арк.).
5.
Ничкало Н. Г. Честь, гідність і наукова культура вченого-педагога
/ Н.Г. Ничкало // Професійна і неперервна освіта: польсько-український
науковий щорічник. Варшава: вид-во академії спеціальної педагогіки ім.
Марії Гжегожевської, 2018. – № 3. – С. 53–63 (0,5 др. арк.).
6.
Pylynskyi Y. Ukrainian electronic encyclopedias. (Their roll in civic
education of social workers.) / Y. Pylynskyi // Studia Lexicographica, Zagreb,
2018. – GOD. 12, BR. 22. – 85–94 pp. (0,5 др. арк.).
7.
Хомич Л.О., Коваленко О.Г. Особливості самоставлення літніх
осіб з різним рівнем освіти / Л.О. Хомич, О.Г. Коваленко // Humanitarian
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Balkan Research. – 2018. – № 1. – p. 17-20. https://hum-balkan-studies.com (0,3
др. арк.).
Статті в інших наукових виданнях:
1. Авшенюк Н. М. Стратегічна роль ЮНЕСКО у розвитку освіти
дорослих на початку ХХІ ст. / Н.М. Авшенюк // Концептуальні засади
розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи:
збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко
О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – 616 с. – С. 35 – 40. (0,5 др.
арк.).
2. Авшенюк Н. Глобальна компетентність учителя. Що це й навіщо
потрібно / Н. Авшенюк // Школа. – 2018. - № 3 (147). – С. 42 – 53 (0,5 др.
арк.)
3. Андрощук І. М. Стратегічне управління професійним розвитком
викладачів університетів Республіки Польща / Концептуальні засади
розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи:
збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл.
Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – С. 550 – 557.
(0,2 др. арк.)
4. Аніщенко О. В. Професійна підготовка та сертифікація андрагогів:
досвід і перспективи / О.В. Аніщенко // Концептуальні засади розвитку
освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник
наукових статей / [колектив авторів]; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл.
Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – С. 165-174. (0,5
др. арк.) http://lib.iitta.gov.ua/712504/
5. Аніщенко О. В. Підготовка педагогічного персоналу для освіти
дорослих в Україні / О.В. Аніщенко // Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. –
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Таблиця ІІ.1.
Виконання наукових досліджень у 2018 році (одиниць)
Усього
у тому числі
досліджувалося
Назви структурних підрозділів
тем за державною та
розпочато в
завершено в
галузевою
звітному році
звітному році
тематикою
Дослідження на виконання державних цільових програм
Фундаментальні дослідження
Відділ андрагогіки
1
Відділ теорії і практики педагогічної
2
1
освіти ііені академіка І.А. Зязюна
Відділ зарубіжних систем
1
педагогічної освіти і освіти
дорослих
Відділ психології праці
1
1
Усього
5
1

111

Таблиця ІІ.3.1.
Продукція, підготовлена за завершеними у 2018 році фундаментальними дослідженнями
(частина І)

Напрям
дослідження

Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Науковий керівник
дослідження
(ПІБ, науковий
ступінь)

Підготовлено продукцію1
(вид, назва, обсяг)

1

2

3

4

з них опубліковано
електронні видання
(бібліографічний опис з
друковані видання
адресою видання в
(бібліографічний опис, ISBN)
Електронній бібліотеці НАПН
України, ISBN)
5
6
2
Офіційна продукція
Наукова продукція3
Виробничо-практична продукція4

4.6.2.9.
Якість
освіти.
Управління
розвитком
освіти.

«Моніторинг якості
педагогічної
освіти» (2016-2018
рр.)

Лавріненко
Олександр
Андрійович,
доктор пед.. наук,
професор

Практичний посібник:
«Моніторингові
технології в педагогічній
освіті» (8.0. д.а.)
Методичний посібник:
«Педагогічний досвід:
моніторинг та
перспективи
формування» (8.0. д.а.)
«Методичні
рекомендації з
моніторингу якості
педагогічної освіти
бакалаврів у вищих
навчальних закладах»
(3.0. д.а.)
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«Методичні
рекомендації з
моніторингу якості
підготовки магістрів
педагогічного профілю»
(2.0. д.а.)
Навчальна продукція5
Навчальний посібник:
«Якість педагогічної
освіти України:
тенденції і перспективи»
(8.0. д.а.)
Навчальні
програми:
«Моніторинг
якості
педагогічної
практики
майбутніх учителів» (2.0.
д.а.)
«Технології моніторингу
педагогічної
майстерності вчителя»:
програма для керівників
загальноосвітніх
та
професійних
закладів
освіти (2.0. д.а.).
Довідкова продукція6
Усього (одиниць): 7
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Усього (одиниць):

Усього (одиниць):

Таблиця ІІ.3.2.
Продукція, підготовлена за завершеними у 2018 році фундаментальними дослідженнями
(частина ІІ)

Назва установи

Відділ теорії і практики
педагогічної освіти імені
академіка І.А. Зязюна
Усього

усього

12

12

Опубліковано статей за весь період виконання НДР (одиниць)
з них
у
у вітчизняних
у зарубіжних
у
вітчизняних виданнях, що
виданнях, що у виданнях
зарубіжни
наукових
входять до
входять до
з імпактх
фахових
наукометричн
наукометричн фактором
виданнях
виданнях
их баз даних
их баз даних
5
4
1
-

5

4

1
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-

-

інші

Опубліковано
тез доповідей
(одиниць)

-

2

-

2

Таблиця ІІ.3.3.
Наукові результати фундаментальних досліджень, завершених у 2018 році
(частина ІІІ)

12

Принципи оновлення системи
педагогічної освіти:
1.Спрямованості розвитку
педагогічної освітньої галузі на
цілісну сукупність стратегічних
цільових орієнтирів – національну
етнокультуру й професійнопедагогічну культуру, особистісно- й
професійно-розвивальну
функціональну спроможність і
ринковість.
2. Пріоритетністі національного
підґрунтя для забезпечення
неперервності поступу і якості
отриманих результатів.
3.Принцип випереджувальної
функції педагогічної освіти стосовно
реалій суспільної дійсності.
4. Принцип швидкого й адекватного
реагування на цивілізаційні зміни,
результати глобалізації,
інформаційної та науково-технічної
революції й інтенсифікації
культурних змін у світі.
5. Ціліснаоїнауково-технологічої
інтеграції у європейський освітній
простір.
6. Гуманізації всіх складників
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перелік*

1. Функціональна модель
управління розвитком
педагогічного університету.
2. Структурна модель
моніторингу якості професійної
підготовки фахівців у закладі
вищої педагогічної освіти.
3. Модель «Я-концепції
професійно-культурного
розвитку педагога».

Інше**
кількість

перелік*

3

кількість

Тенденції руху до якості
педагогічної освіти:
1. Тенденція до упровадження в
практику принципів безперервної
професійно-педагогічної освіти.
2. Тенденція до посилення
диференціації та індивідуалізації
професійно-педагогічної
підготовки.
3. Тенденція до перебудови
освітнього процесу на інноваційних
засадах.
4. Тенденція до активізації пошуку
особистісно-розвивальних
дидактичних систем.
5. Тенденція до посилення процесу
фундаменталізації знань із
етнокультурної підготовки
майбутніх педагогів.
6. Тенденція до спеціалізації
способів професійно-педагогічної
діяльності, поява серед них групи
вмінь і навичок самостійного
пошуку у напрямі відкриття
етнокультурних цінностей
(матеріальних і духовних),
маловідомих чи невідомих
народних самородків-творців,

Наукові принципи

перелік*

12

Моделі
кількість

перелік*

«Моніторинг
якості
педагогічної
освіти»

Тенденції
кількість

Тема
науководослідної
роботи

актуалізації і узагальнення внеску в
національну культуру видатних
особистостей в історичній
ретроспективі.
7. Тенденція до зміцнення статусу
державної української мови.
8. Тенденція до психопедагогізації
змісту педагогічної освіти.
9. Тенденція до загострення
проблеми у відбитті змістом
педагогічної освіти цінностей,
значущих для формування
готовності вчителя до розкриття
сутності і пропагування знань про
нано, - піко фемтотехнології як
засіб розв’язання людством валеоекономічних проблем.
10 Тенденція до перетворення
змісту і технологій педагогічної
освіти в носіїв значущих для
динамічного професійного
розвитку особистості впродовж
життя цінностей.
11. Тенденція до наповнення змісту
педагогічної освіти значущими для
формування особистості педагога
як громадянина і патріота України
цінностями.
12. Тенденція до інформатизації
професійно-педагогічної
підготовки на технологічному
рівні.

системи педагогічної освіти.
7. Єдністі й взаємодоповнювальності
формальної, неформальної та
інформальної педагогічної освіти.
8. Синтетичності педагогічного
проектування механізмів і способів
реалізації напрямів стратегічного
розвитку.
9. Принцип послідовності в
забезпеченні випереджувального
характеру пошуку, розробки й
реалізації інновацій у змісті,
технологіях і методиках професійнопедагогічної підготовки та
післядипломної освіти.
10. Наукової обґрунтованості
реформаційних змін, їх здійснення в
контексті раціогуманістичної
перспективи за результатами аналізу
і синтезу характеристик сучасного
стану педагогічної освіти, її викликів
та відповідності потребам
суспільства, держави й особистості.
11. Безперервності й наступності
розвитку допрофесійної, базової
професійної й післядипломної
педагогічної освіти.
12.
Цілісності
оновленого
управління педагогічною освітою

* формулюється у кількості не більше 10 слів
** уточнити, що саме
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Таблиця ІІ.5.1
Продукція, підготовлена в ході виконання наукових досліджень у 2018 році (одиниць)
(частина І)

Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
Тема НДР «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу»
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано
Відділ теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна
Тема НДР «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти »
Підготовлено
продукцію

117

довідники

каталоги

Інше2

25

мовні, лінгвістичні словники

24

енциклопедії
(енциклопедичні со(вники)

Усього

12 13
14
15
16
17 18 19 20
21
22
23
Відділ андрагогіки
Тема НДР «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення»
1
1

у тому числі

Інше3

Засоби навчання

навчальні посібники

підручники

навчальні програми

Усього

11

Інше

10

Довідкова продукція

у тому числі
Практичні порадники

9

методичні рекомендації

8

практичні посібники

7

усього

6

Навчальна продукція

у тому числі

Інше2

усього

5

збірники наукових праць

Інше2

4

препринти

нормативні, нормативноінструктивні видання

3

видані за кордоном

інструкції

2

усього

стандарти

у тому числі
монографії

Усього

у тому числі

1

Виробничо-практична
продукція

Наукова продукція

методичні посібники

Офіційна продукція

26

27

28

29

30

У тому числі
надруковано
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

Тема НДР «Моніторинг якості педагогічної освіти»
1
1
2

2

Відділ психології праці
Тема НДР «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення»
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано
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1

Таблиця ІІ.5.2.
Продукція, підготовлена в ході виконання наукового дослідження у 2018 році (одиниць)
(частина ІІ)
Статті
з них
Назва
структурного
підрозділу

Відділ
андрагогіки
Відділ теорії і
практики
педагогічної
освіти імені
академіка
І.А. Зязюна
Відділ
зарубіжних
систем
педагогічної
освіти і освіти
дорослих
Відділ
психології
праці

у
зарубіжних
виданнях

у зарубіжних
виданнях, що
входять до
наукометричних
баз даних

у
виданнях
з імпактфактором

Тези
доповідей

-

1

-

-

2

4

4

2

1

-

14

12

5

4

1

-

-

2

Тенденції розвитку
освіти дорослих у
розвинених країнах
світу

25

6

6

5

-

-

8

Психологічний супровід
навчання різних
категорій дорослого
населення

5

-

4

-

1

-

-

Тема НДР, термін
виконання

Теоретико-методичні
засади розвитку
освіти різних
категорій дорослого
населення
Технології навчання
дорослих в умовах
формальної і
неформальної освіти
Моніторинг якості
педагогічної освіти

у
вітчизняних
наукових
фахових
виданнях

у вітчизняних
виданнях, що
входять до
наукометричних
баз даних

12

9

25

усього
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Таблиця ІІ.5.3.
Дані щодо найбільш вагомих результатів наукових досліджень у 2018році
(до 3-х найменувань підготовленої продукції)

№
з/п

Тема наукового
дослідження, вид і
термін виконання

Назва підготовленої продукції,
її вид та обсяг,
електронний лінк

1

2

3

1.

2.

«Моніторинг якості
педагогічної освіти»
(2016-2018 рр.)
Фундаментальне
дослідження

«Моніторинг якості
педагогічної освіти»
(2016-2018 рр.)
Фундаментальне
дослідження

«Якість педагогічної освіти
України: тенденції і
перспективи» (8.0 др. арк.)
Навчальний посібник

«Педагогічний досвід:
моніторинг та перспективи
формування» (8,0 др. арк.)
Методичний посібник.

Очікуваний
соціальний ефект

Сфера
впровадження

Споживачі
продукції

4
Підвищення якості педагогічної
освіти забезпечуватиметься через
визначені теоретичні конструкти:
логічна схема етапів теоретикометодологічного
сходження
до
феномену якості педагогічної освіти;
ціннісно-смислова
програма
оновлення педагогічної освітньої
галузі; акмеологічна модель «Яконцепції»
професійного
і
професійно-культурного
розвитку
вчителя; модель управління рухом
педагогічного
університету
до
функціонування на якісному рівні;
модель розвитку ресурсної бази
університету.
Визначені
актуальні
проблеми
виявлення,
осмислення
й
упровадження педагогічного досвіду,
представлені методичні підходи до
його моніторингу стануть корисними
вчителям-практикам,
методистам,
керівникам
освітньою
галуззю,

5
Заклади вищі
педагогічної освіти,
Інститути
післядипломної
педагогічної освіти

6
Викладачі закладів
вищої педагогічної
освіти, науковопедагогічні
працівники,
вчителі
загальноосвітніх
шкіл.

Заклади вищої
педагогічної освіти,
Інститути
післядипломної
педагогічної освіти,
методичні кабінети
регіональних

Викладачі закладів
вищої педагогічної
освіти, науковопедагогічні
працівники,
вчителі
загальноосвітніх
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3.

«Моніторинг якості
педагогічної освіти»
(2016-2018 рр.)
Фундаментальне
дослідження

науково-педагогічним співробітникам
й усім, хто причетний до педагогічної
освіти
для
усвідомлення:
нагромаджений і осмислений досвід
має
стати
щаблиною,
етапом
професійного зростання педагога, а
описаний досвід – надбанням інших,
послуговуючись розвиткові школи в
цілому.
Скомпонована інформація про
стан розвитку освітнього моніторингу
в вітчизняній та зарубіжних системах
вищої
освіти,
запропоновані
практичні завдання використання
моніторингових
технологій
на
інституційному
рівні,
аналіз
нормативної
бази
формування
системи
моніторингу
якості
педагогічної освіти стануть будуть
«Моніторингові технології в
корисними здобувачам вищої освіти
педагогічній освіті (8,0 др.
педагогічних спеціальностей, які
арк.). Практичний посібник.
навчаються на магістерському рівні
або здобувають ступінь доктора
філософії; керівникам структурних
підрозділів, які очолюють роботу із
забезпечення та моніторингу якості
освітньої діяльності та якості вищої
освіти на інституційному рівні;
викладацькому складу ЗВО; слухачам
курсів
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічних
працівників;
широкому колу освітян.
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управлінь освіти і
науки, департаменти
освіти і науки

шкіл, керівники
освітньою галуззю,
співробітники
методичних служб
управлінь освіти і
науки

Заклади вищої
педагогічної освіти,
Інститути
післядипломної
педагогічної освіти,
методичні кабінети
регіональних
управлінь освіти і
науки, департаменти
освіти і науки

Викладачі закладів
вищої педагогічної
освіти, науковопедагогічні
працівники,
вчителі
загальноосвітніх,
керівники
структурних
підрозділів, які
здійснюють
забезпечення
моніторингу якості
підготовки
фахівців

Таблиця ІІІ.1.
Експериментальна робота за рівнями (одиниць)
Кількість експериментальних
навчальних закладів, установ, організацій
у тому числі затверджених

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

Структурного підрозділу
підвідомчої установи
(за рішенням вченої
ради установи)

МОН
України

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

Місцевими органами
управління освітою

1
Відділ андрагогіки
Відділ теорії і практики
педагогічної освіти імені
академіка І.А. Зязюна
Відділ психології праці
Усього

Академічний
(за рішенням МОН
України)

Назви структурних
підрозділів

Всеукраїнський
(за погодженням з
МОНмолодьспорту
України)

у тому числі

2
1

3
-

4
-

5
-

6
1

7
5

8
-

9
-

10
5

2

-

-

-

2

13

-

-

13

1
4

--

-

-

1
4

9
27

-

-

9
27

Усього

122

Усього

Таблиця ІІІ.2.
Результати експериментальної роботи

Назви
структурних
підрозділів

1
Відділ
андрагогіки

Тема
експериментальної
роботи, термін
проведення
експерименту

2
Теоретикометодичні засади
розвитку освіти
дорослих різних
категорій дорослого
населення розвитку
дорослого населення
(2017-2019)

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

3
Аніщенко О.А.,
завідувач
відділу, д. пед.
н., професор

Рівень експерименту*
Підвідомчої
Всеукраїнський
установи
Академічни
(за погодженням
(за рішенням
й (за
з МОНмолодьсп
відділення
рішенням
орт України)
НАПН
МОН
України,
України)
вченої ради
установи)
4
5
6
Угоди про
співробітницт
во
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Заклади,
установи,
організації, на
базі яких
проводиться
експеримент

Отримані результати
експерименту

7
1. Управління
культури, туризму
та охорони
культурної
спадщини
Деснянської
районної в місті
Києві державної
адміністрації.
2. Центральна
бібліотека № 141
Деснянського
району міста
Києва.
3.Педагогічний
інститут
Київського
університету імені

8
Розроблено:
карту
педагогічної оцінки
здібностей
до
здійснення освітньої
діяльності, експресдіагностику
організаторських
здібностей, тест на
визначення творчого
потенціалу
особистості, анкету з
виявлення
культурно-освітніх
потреб
цільової
аудиторії дорослих,
тест для визначення
рівня сформованості
емпатії,
методику

Бориса Грінченка.
4.Бучанський
Центр Освіти
дорослих
«Логос».
5.Дошкільний
навчальний
заклад (ДНЗ) №
398 Відділу
дошкільної освіти
і безпеки
життєдіяльності
Управління освіти
Солом’янської
районної в м.
Києві державної
адміністрації.
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визначення
рівнів
навчально-творчої
діяльності
та
саморозвитку
вчителів
вечірніх
шкіл і дорослих
учнів,
авторські
тести «Громадянські
знання майбутнього
педагога»,
анкету
«Громадянські
вміння майбутнього
педагога»
та
адаптовано:
тест
«Ціннісні орієнтації
працівників»
(М.
Рокич),
опитувальник
«Самооцінка
професійних якостей
педагога»,
тест
«Наскільки
Ви
толерантні?»,
методику
діагностики
перцептивноінтерактивної
компетентності
(модифікований
варіант
Фетіскіна
Н.);
тест
«Громадянська
самосвідомість

Відділ теорії і Технології навчання
практики
дорослих в умовах

Вовк М.П.,
головний

Угоди про
співробітницт
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1. Полтавський
національний

майбутнього
педагога»
(О.В.
Шестопалюк), тест
«Рівень
комунікабельності»
В.
Ряховського,
методику
«Оцінка
потреби
в
досягненні»
(Корольчук
М.,
Крайнюк В.).
Здійснено
діагностику рівнів
сформованості:
андрагогічної
компетентності
працівників
бібліотечної справи;
громадянської
компетентності
майбутніх педагогів;
готовності вчителів
вечірніх
шкіл
і
дорослих учнів до
здобуття
неформальної
освіти;
рівнів
розвитку
батьківської
компетентності
членів родин.
1.
Здійснено
діагностику
щодо

педагогічної
освіти імені
академіка І.А.
Зязюна

формальної і
неформальної освіти
(2017-2019)

науковий
співробітник
відділу,
д.пед.н., с.н.с.,

во
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педагогічний
університет імені
В.Г.Короленка.
2.Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича.
3.Уманський
державний
педагогічний
університет імені
Павла Тичини;
4.Сумський
державний
педагогічний
університет імені
А.Макаренка.
5.Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької
області;
6.Київський
професійнопедагогічний
коледж ім.
А.Макаренка.
7. Факультет
мистецтв імені
Анатолія
Авдієвського
Національного

стану використання
педагогічним
персоналом
технологій навчання
в умовах формальної
і
неформальної
освіти.
2.Розроблено технол
огії:
розвитку
мовнокомунікативно
ї
компетентності
викладачадослідника в умовах
формальної освіти;
формування
андрагогічної
компетентності
педагогічного
персоналу;
використання
засобів
музейної
педагогіки в умовах
неформальної
освіти;
забезпечення
післядипломної
освіти
викладачів
вищих навчальних
закладів;
творчого
використання
досвіду вітчизняних
науково-

Відділ теорії
і практики
педагогічної
освіти імені
академіка І.А.
Зязюна

Моніторинг якості
педагогічної освіти
(2016-2018)

Лавріненко О.А.,
завідувач
відділу, д.пед.н.,
професор

Угоди про
співробітницт
во
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педагогічного
педагогічних шкіл в
університету імені умовах формальної
М.П. Драгоманова освіти
викладачів
закладів вищої
педагогічної освіти.
1.Сумський
І. Здійснено перший
державний
етап впровадження
педагогічний
виробничоуніверситет імені практичної та
А.С. Макаренка.
навчальної
2.Вінницький
продукції:
державний
практичний посібник
педагогічний
«Моніторингові
університет імені технології в
Михайла
педагогічній освіті»
Коцюбинського.
(8,0 д.а.); навчальний
3.Уманський
посібник «Якість
державний
педагогічної освіти
педагогічний
України: тенденції і
університет імені перспективи» (8,0
Павла Тичини.
д.а.);
4.Полтавський
методичний
національний
посібник
педагогічний
«Педагогічний
університет імені досвід: моніторинг
В.Г. Короленка.
та перспективи
5.Чернігівський
формування» (8,0
обласний інститут д.а.);
післядипломної
методичні
педагогічної
рекомендації
освіти імені К.Д.
«Методичні
Ушинського.
рекомендації з
6.
Центр
моніторингу якості

педагогічної
майстерності і
навчання
дорослих на базі
Новомосковської
школи-гімназії №
9 (м.
Новомосковськ,
Дніпровської
області).
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педагогічної освіти
бакалаврів у вищих
навчальних
закладах» (3,0 д.а.)»;
«Методичні
рекомендації з
моніторингу якості
підготовки магістрів
педагогічного
профілю» (2,0 д.а.);
навчальні програми:
«Технології
моніторингу
педагогічної
майстерності
вчителя»: програма
для керівників
загальноосвітніх та
професійних
закладів освіти (2,0 д
.а.); «Моніторинг
якості педагогічної
практики майбутніх
учителів (2,0 д.а.)
ІІ. Апробовано:
функціональну
модель управління
розвитком
педагогічного
університету;
структурну модель
моніторингу якості
професійної

підготовки фахівців
у закладі вищої
педагогічної освіти;
модель «Я-концепції
професійнокультурного
розвитку педагога».
ІІІ. Впроваджено
комплекс методик
моніторингу якості:
формування
педагогічного
досвіду; підготовки
магістрів
педагогічного
профілю.
Відділ
психології
праці

Психологічний
супровід навчання
різних категорій
дорослого населення

Помиткін Є.О.,
завідувач
відділу, д. пед.
н., професор

Угоди про
співробітницт
во
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1. Прилуцька
гімназія № 1 імені
Георгія Вороного,
м. Прилуки
Чернігівської
області.
2. Дошкільний
навчальний
заклад № 8, центр
В.О.Сухомлинськ
ого, м. Прилуки
Чернігівської
області.
3.Навчальнонауковий
гуманітарний

Розроблено
психодіагностичні
програми виявлення
та
оцінки:
проблемних аспектів
психологічного
супроводу навчання
осіб похилого віку;
специфіки
професійного
розвитку педагогів
на перехідних етапах
трудової
кар’єри;
освітніх
потреб
дорослих слухачів та
андрагогів;

інститут
Національного
авіаційного
університету.
4.Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка.
5. Київський
професійнопедагогічний
коледж імені
Антона
Макаренка
6.Прилуцька
гімназія № 5 імені
В. А. Затолокіна,
м. Прилуки
Чернігівської
області.
7. Комунальний
заклад
«Житомирський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Житомирської
обласної ради».
8. Спеціалізована
школа І-ІІІ ст. №
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особливостей
педагогічної
взаємодії
між
викладачами
та
слухачами на курсах
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників;
особистіснопрофесійного
ресурсу
педагогічних
працівників; оцінки
стану духовного і
характерологічного
розвитку та основних
психологічних
проблем
сучасного
студентства;
кар’єрних
компетенцій
викладачів
та
студентів
професійнопедагогічного
коледжу;
особливостей
стратегічного
мислення на етапі
професійного
самовизначення
особистості;

41 ім. З. К.
Слюсаренка з
поглибленим
вивченням
англійської мови
м. Києва.
9.Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти Київського
університету
імені Бориса
Грінченка.
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професійних
орієнтацій дорослого
населення,
гендерних
стереотипів
у
процесі
професійного
визначення
особистості.
Розроблено
консультаційнокорекційні
програми:
консультативної
діяльності з питань
кар’єрного розвитку;
корекції
індивідуальної
концепції суб’єкта
кар’єри;
профілактики
регресивного
розвитку
особистості;
профорієнтаційного
консультування
дорослих.
Розроблено
технології:
професіологічного
моніторингу стану і
змін особистіснопрофесійного

розвитку в умовах
професійнопедагогічного
коледжу;
профконсалтингу
ЗФПО; кар’єрного
коучингу
педагогічних
працівників.

132

Таблиця IV.1.
Упровадження результатів наукових досліджень

Теми НДР

Термін
виконанн
я НДР

Упроваджені
результати НДР

1

2

3

Моніторинг
якості
педагогічної
освіти

2016-2018 Виробничопрактична
продукція:
практичний посібник:
«Моніторингові
технології в
педагогічній освіті»
(8,0 д.а.);

Етапи
Рівні
впровадженн впровадженн
я результатів я результатів
НДР
НДР
4
5
за 2018 рік
Перший
Локальний
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Об’єкти впровадження
результатів НДР

Соціальний ефект
упровадження
результатів НДР

6

7

1.Сумський
державний
педагогічний університет
імені А.С. Макаренка.
2. Вінницький державний
педагогічний університет
імені
Михайла
Коцюбинського.
3.Уманський державний
педагогічний університет
імені Павла Тичини.
4. Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
5.Чернігівський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.
6. Центр педагогічної
майстерності і навчання
дорослих
на
базі

Сприятиме
забезпеченню якості
освітньої діяльності та
якості вищої освіти у
закладах вищої освіти
України; впровадженню
технологій організації
моніторингу професійної
підготовки педагогів на
інституційному рівні.

Виробничопрактична
продукція:
методичний посібник
«Педагогічний
досвід: моніторинг та
перспективи
формування» (8,0
д.а.);

Перший

Локальний
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Новомосковської школигімназії
№
11
(м.
Новомосковськ,
Дніпровської області).
7. Хмельницька
гуманітарно-педагогічна
академія.
1.
Сумський
державний педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка.
2.
Вінницький
державний педагогічний
університет
імені
Михайла Коцюбинського.
3.
Уманський
державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
5.
Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.
6.
Центр педагогічної
майстерності і навчання
дорослих
на
базі
Новомосковської школигімназії
№
11
(м.

Сприятиме підвищення
якості педагогічної
освіти; формуванню
педагогічного досвіду
вчителів та здійснення
його моніторингу.

Новомосковськ,
Дніпровської області).
Виробничопрактична
продукція:
методичні
рекомендації
«Методичні
рекомендації з
моніторингу якості
педагогічної освіти
бакалаврів у вищих
навчальних закладах»
(3,0 д.а.)»;

Перший

Локальний

1.
Сумський
державний педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка.
2.
Вінницький
державний педагогічний
університет
імені
Михайла Коцюбинського.
3.
Уманський
державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
5.
Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.
6.
Центр педагогічної
майстерності і навчання
дорослих
на
базі
Новомосковської школигімназії
№
11
(м.
Новомосковськ,
Дніпровської області).

Перший

Локальний

1.Сумський
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Сприятиме підвищенню
якості професійнопедагогічної підготовки;
створенню внутрішньої
системи моніторингу
якості підготовки
бакалаврів педагогічного
профілю.

державний Сприятиме організації

Виробничопрактична
продукція:
«Методичні
рекомендації з
моніторингу якості
підготовки магістрів
педагогічного
профілю» (2,0 д.а.);

Навчальна
продукція:
навчальний посібник
«Якість педагогічної
освіти України:
тенденції і
перспективи» (8,0
д.а.);

Перший

Локальний
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педагогічний університет
імені А.С. Макаренка.
2.Вінницький державний
педагогічний університет
імені
Михайла
Коцюбинського.
3.Уманський державний
педагогічний університет
імені Павла Тичини.
4.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
5.Чернігівський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.
6. Центр педагогічної
майстерності і навчання
дорослих
на
базі
Новомосковської школигімназії
№
11
(м.
Новомосковськ,
Дніпровської області).
1.
Сумський
державний педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка.
2.
Вінницький
державний педагогічний
університет імені Михайла
Коцюбинського.
3.
Уманський

моніторингу якості
підготовки магістрів
педагогічного профілю,
аспірантів та слухачів
курсів підвищення
кваліфікації інститутів
післядипломної
педагогічної освіти та
перепідготовки кадрів.

Сприятиме підвищенню
якості національної
педагогічної освіти як
ключової категорії її
нової парадигми;
забезпеченню
випереджувального
розвитку цієї освітньої
галузі в статусі

державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
5.
Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.
6.
Центр педагогічної
майстерності і навчання
дорослих
на
базі
Новомосковської школигімназії
№
11
(м.
Новомосковськ,
Дніпровської області).
7.
ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний
університет.
8.
Донецький
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти (м.
Краматорськ).
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національної, ринкової й
особистіснорозвивальної в контексті
соціальних потреб,
завдань у реалізації
державної концепції
«Нова українська
школа».

Навчальна
продукція:
навчальна програма:
«Технології
моніторингу
педагогічної
майстерності
вчителя»: програма
для керівників
загальноосвітніх та
професійних закладів
освіти (2,0 д.а.);

Перший

Локальний
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1.
Сумський
державний педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка.
2.
Вінницький
державний педагогічний
університет
імені
Михайла Коцюбинського.
3.
Уманський
державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
5.
Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.
6.
Центр педагогічної
майстерності і навчання
дорослих
на
базі
Новомосковської школигімназії
№
11
(м.
Новомосковськ,
Дніпровської області).

Сприятиме підвищенню
педагогічної
майстерності вчителів;
здійсненню моніторингу
якості професійної
підготовки майбутніх
вчителів.

Навчальна
продукція:
навчальна програма:
«Моніторинг якості
педагогічної
практики майбутніх
учителів (2,0 д.а.)

Перший

Локальний
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1.
Сумський
державний педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка.
2.
Вінницький
державний педагогічний
університет
імені
Михайла Коцюбинського.
3.
Уманський
державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
5.
Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.
6.
Центр педагогічної
майстерності і навчання
дорослих
на
базі
Новомосковської школигімназії
№
11
(м.
Новомосковськ,
Дніпровської області).

Сприятиме підвищення
якості організації та
проведення педагогічної
практики майбутніх
учителів у вищих
педагогічних закладах
освіти.

Теорія і практика
особистісного і
професійного
розвитку
дорослого
населення

2014-2016 Наукова продукція:
Монографія:
«Особистісний і
професійний
розвиток дорослих:
теорія і практика»
(15,5 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний
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1.
Нікопольське
педагогічне
училище
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет».
2. Київський інженернопедагогічний коледж імені
Антона Макаренка.
3. Львівський державний
університет
безпеки
життєдіяльності.

Підґрунтя
для
подальших
наукових
досліджень з освіти
дорослих, популяризація
ідей освіти впродовж
життя,
поглибленні
розуміння
концепту
«освіта дорослих» та
ролі
неформальної,
формальної
освіти
різних
категорій
дорослих
у
розвитку
Електронна
бібліотека
НАПН України: Режим сучасного соціуму.
доступу:
–
http://lib.iitta.gov.ua/70997
8
– 204 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/teoriya-i-praktikaosobistisnogo-iprofesiynogo-rozvitkudoroslogonaselennya/osobistisniy-iprofesiyniy-rozvitokdoroslih-teoriya-i-praktika/
– 25 завантажень;

Монографія:
«Підготовка
педагогічного
персоналу для роботи
з дорослими:
теоретичний і
методичний аспекти»
(9,0 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Нікопольське
педагогічне
училище
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет».
2. Київський інженернопедагогічний коледж імені
Антона Макаренка.
3. Львівський державний
університет
безпеки
життєдіяльності.
Електронна
бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/71001
7
– 95 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України.
Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/teoriya-i-praktikaosobistisnogo-i-profesiynogorozvitku-doroslogonaselennya/pidgotovkapedagogichnogo-personaludlya-roboti-z-doroslimiteoretichniy-i-metodichniyaspekti/

–
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25 завантажень;

Підґрунтя для введення
до
класифікатора
професій
професії
«андрагог», розроблення
науково-методичного
забезпечення підготовки
персоналу для роботи з
дорослими.

Виробничопрактична
продукція:
Посібник:
«Особистісний
розвиток дорослих у
неперервній
професійній освіті»
(14,5 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1) Нікопольське
педагогічне
училище
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет».
2) Київський інженернопедагогічний коледж імені
Антона Макаренка.
3) Львівський державний
університет
безпеки
життєдіяльності.
Електронна
бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/71323
3
– 12 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/teoriya-i-praktikaosobistisnogo-i-profesiynogorozvitku-doroslogonaselennya/osobistisniyrozvitok-doroslih-uneperervniy-profesiyniy-osviti/

– 19 завантажень;
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Популяризація
ідей
неформальної
освіти
дітей,
молоді
й
дорослих.
сприяння особистісному
і
професійному
зростанню дорослих.

Формування
готовності
майбутнього
вчителя до
інноваційної
діяльності

2014-2016 Наукова продукція:
Монографія:
«Формування
готовності майбутніх
вчителів до
інноваційної
діяльності: теорія і
практика» (10,75 д.
а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Сумський
державний педагогічний
університет імені
А.С.Макаренка.
2.
Київський
професійно-педагогічний
коледж імені
А.С.Макаренка.
3.
Уманський
державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4.
Черкаський
національний
університету імені
Богдана Хмельницького.
5.
Національний
педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова.
6.
Кіровоградський
державний педагогічний
університет імені
Володимира Винниченка.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70580
– 54 завантажень;
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Сприятиме формуванню
готовності майбутніх
вчителів до інноваційної
діяльності.

Виробничопрактична
продукція:
Посібник:
«Інноваційні
педагогічні
технології» (10,5 д.
а.).
Рукопис.

Методичні
рекомендації:
«Підготовка
майбутнього вчителя
до застосування
інформаційнокомунікативних
технологій у
професійній
діяльності» (2,0 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.Черкаський
національний
університету імені
Богдана Хмельницького

Сприятиме підвищенню
готовності майбутнього
вчителя до інноваційної
діяльності

Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70581
0/
– 123завантажень;
Третій

Локальний
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1.
Сумський
державний педагогічний Сприятиме підвищенню
університет
імені якості підготовки
А.С.Макаренка.
майбутнього вчителя
2.
Київський
професійно-педагогічний
коледж
імені
А.С.Макаренка.
3.
Уманський
державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4.
Черкаський
національний
університету
імені
Богдана Хмельницького.
5.
Національний
педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова.
6.
Кіровоградський

державний педагогічний
університет
імені
Володимира Винниченка.

Методичні
рекомендації:
«Підготовка
майбутнього вчителя
до застосування
інтерактивних
технологій у
професійній
діяльності» (2,0 д. а.).
Рукопис.

Третій

Наукова продукція:
Програма:
«Інноваційні
педагогічні
технології» (1,0 д. а.)
Рукопис.

Третій

Локальний

Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70579
3/
– 307 завантажень;
1. Черкаський
національний
університету імені
Богдана Хмельницького.

Сприятиме підвищенню
якості підготовки
майбутнього вчителя.

Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:http://lib.iitta.gov.
ua/705792/
– 82завантаження;
Локальний

1.
Сумський
державний педагогічний
університет імені
А.С.Макаренка.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70579
5/–
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Сприятиме підвищенню
якості підготовки
майбутнього вчителя.

–

Довідкова
продукція:
Словник термінів:
«Інноваційна
діяльність вчителя:
термінологічний
словник» (4, 5 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

123 завантажень;

1. Сумський державний
педагогічний
університет імені
А.С.Макаренка.
2. Київський професійнопедагогічний коледж
імені А.С.Макаренка.
3. Уманський державний
педагогічний
університет імені Павла
Тичини.
4. Черкаський
національний
університету імені
Богдана Хмельницького.
5. Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова.
6. Кіровоградський
державний педагогічний
університет імені
Володимира
Винниченка.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70581
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Сприятиме формуванню
професійних умінь і
навичок вчителя, та
підвищенню
ефективності
професійної їх
підготовки.

2/
– 490 завантажень;
Культурологічни
й підхід у
підготовці
майбутнього
педагога до
виховної
діяльності

2014-2016

Наукова продукція:
Монографія:
«Теоретичні засади
культурологічного
підходу у підготовці
майбутнього педагога
до виховної
діяльності» (10,0 д.
а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В. Г. Короленка;
2.
Київський
університет імені Бориса
Грінченка.
3.
Національний
педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова;
4.
Державний вищій
навчальний заклад
«Донбаський державний
педагогічний
університет».
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70593
3/
– 8 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим
доступу:http://ipood.com.u
a/e-library/–
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Підвищення рівня
професійної підготовки
майбутніх педагогів до
виховної діяльності

–

Виробничопрактична
продукція:
Посібник:
«Професійна
підготовка
майбутнього педагога
до виховної
діяльності» (8,0 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

136 завантажень;

Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В. Г. Короленка;
Київський університет
імені Бориса Грінченка;
Національний
педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова;
Державний вищій
навчальний заклад
«Донбаський державний
педагогічний університет»
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70593
2/
 136 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України.
Режим
доступу:http://ipood.com.u
a/e-library/
– 8 завантажень;
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Підвищення рівня
професійної підготовки
майбутніх педагогів до
виховної діяльності

Третій

Локальний

Методичні
рекомендації:
«Технології
професійної
підготовки педагога
до виховної
діяльності»
(3,5 д.а.).
Рукопис.

1.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В. Г. Короленка;
2.
Київський
університет імені Бориса
Грінченка;
3.
Національний
педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова;
4.
Державний вищій
навчальний заклад
«Донбаський державний
педагогічний
університет».
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:http://lib.iitta.gov.
ua/706078/
– 12 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України.
Режим
доступу:http://ipood.com.u
a/e-library/
– 10 завантажень;
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Підвищення рівня
професійної підготовки
майбутніх педагогів до
виховної діяльності

Методичні
рекомендації:
«Виховна діяльність
майбутнього педагога
на основі
культурологічного
підходу» (3,5 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1. Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В. Г. Короленка;
2. Київський
університет імені Бориса
Грінченка;
3. Національний
педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова;
4. Державний вищій
навчальний заклад
«Донбаський державний
педагогічний
університет»
Електронна
бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/70607
8/
– 10 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/
– 6 завантажень;
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Підвищення рівня
професійної підготовки
майбутніх педагогів до
виховної діяльності

Естетичні та
2014-2016
етичні чинники
розвитку
професійного
досвіду
викладачів вищих
педагогічних
навчальних
закладів

Наукова продукція:
Монографія
«Естетичні та етичні
чинники розвитку
професійного досвіду
викладачів вищих
педагогічних
навчальних закладів»
(10,0 д. а.). Рукопис

Третій

Локальний

1.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
2.
Факультет
мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова.
3.
Київський
професійно-педагогічний
коледж
імені
А.С. Макаренка.
4.
Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/id/epri
nt/708688
–
90 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/e-
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Зростання рівня
розвитку професійного
досвіду педагогів вищої
школи, професійний
розвиток викладачів
вищих навчальних
закладів на основі
теоретично
обґрунтованих сучасних
етико-естетичних
педагогічних форм,
методів, технологій та
історичного досвіду
професійної діяльності
викладачів вищих
навчальних закладів.

library/
– 6 завантажень;

Монографія:
«Розвиток
професійного досвіду
педагогів-музикантів
у вищих навчальних
закладах України
(ХVІІІ – ХХ ст.)»
(10,0 д. а.). Рукопис.

Третій

Локальний

Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
2.
Факультет
мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Національного
педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова.
3.
Київський
професійно-педагогічний
коледж імені
А.С. Макаренка.
4.
Інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області.
1.

Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:http://lib.iitta.gov.
ua/id/eprint/706188
– 89 завантажень;
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Сприятиме підвищенню
рівня педагогічної
майстерності викладачів
музичного мистецтва на
основі творчого
використання
прогресивних ідей
педагогів-музикантів
(ХVІІІ – ХХ ст.).

Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/
– 7 завантажень;
Третій

Локальний
1.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
2.
Факультет
мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова.
3.
Київський
професійно-педагогічний
коледж
імені
А.С. Макаренка.
4.
Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області.

Виробничопрактична
продукція:
Посібник :
«Естетичні та етичні
чинники розвитку
когнітивного досвіду
викладачів художньої
культури вищих
педагогічних
навчальних закладів»
(8,0 д. а.).
Рукопис.

Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України. Режим доступу:
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Зростання рівня
когнітивного досвіду
викладачів художньої
культури вищих
педагогічних навчальних
закладів на етикоестетичних засадах.

http://ipood.com.ua/elibrary/
– 4 завантаження;
Методичні
рекомендації:
«Розвиток
естетичного досвіду
викладачів
образотворчого
мистецтва вищих
педагогічних
навчальних закладів»
(4,0 д. а.).
Рукопис.

Третий

Локальний

1.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
2. Факультет мистецтв
імені
Анатолія
Авдієвського
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова.
3. Київський професійнопедагогічний коледж імені
А.С. Макаренка.
4.
Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області.
Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/
– 4 завантаження;

Сприяння розвитку
естетичного досвіду
викладачів
образотворчого
мистецтва вищих
педагогічних навчальних
закладів на основі
сучасних мистецьких
технологій.

Методичні

Третій

Локальний

1.
Полтавський
національний

Зростання рівня
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педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
2.
Факультет мистецтв
імені
Анатолія
Авдієвського
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова.
3.
Київський
професійно-педагогічний
коледж
імені
А.С. Макаренка.
4.
Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області.

рекомендації:
«Естетичні та етичні
чинники розвитку
комунікативного
досвіду викладачів
філологічних
дисциплін вищих
педагогічних
навчальних закладів»
(3,0 д. а.).
Рукопис.

Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/
– 142 завантаження;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/rezultati
-ndr/ http://ipood.com.ua/elibrary/
– 4 завантаження;
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комунікативного
досвіду, комунікативної
культури викладачів
філологічних дисциплін
вищих педагогічних
навчальних закладів на
засадах етично та
естетично обґрунтованих
педагогічних технологій,
інноваційних форм
організації процесу
професійного
удосконалення
педагогів.

Методичні
рекомендації
«Естетичні та етичні
чинники розвитку
практичного досвіду
викладачів фізикоматематичних
дисциплін вищих
педагогічних
навчальних закладів»
(4,0 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
2.
Факультет
мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова.
3. Київський
професійно-педагогічний
коледж
імені
А.С. Макаренка.
4. Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/
–

60 завантажень;

Сайт
Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/e-
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Сприяння подальшому
розвитку практичного
досвіду викладачів
фізико-математичних
дисциплін вищих
педагогічних навчальних
закладів на засадах
етично та естетично
обґрунтованих
педагогічних технологій,
використання
інтерактивних та між
предметних зв’язків.

library/
– 3 завантаження

Бібліографічий
покажчик:
«Естетичні та етичні
чинники розвитку
професійного досвіду
викладачів вищих
педагогічних
навчальних закладів»
(5,0 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Полтавський
національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка.
2.
Факультет
мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова.
3. Київський
професійно-педагогічний
коледж
імені
А.С. Макаренка.
4. Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/
–
70 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
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Бібліографічне
забезпечення
дослідження проблеми
розвитку професійного
досвіду викладачів
вищих педагогічних
навчальних закладів на
етико-естетичних
засадах.

Івана Зязюна НАПН
України. Режим
доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/
– 6 завантажень;
Тенденції
2014-2016
професійного
розвитку вчителів
у країнах
Європейського
Союзу і
Сполучених
Штатах Америки

Наукова продукція:
Монографія:
«Тенденції
професійного
розвитку вчителів у
країнах
Європейського
Союзу і Сполучених
Штатах Америки»
(13,0 д. а.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Вінницький
державний педагогічний
університет імені
М. Коцюбинського.
2.
Кіровоградський
державний педагогічний
університет імені
В. Винниченка.
3.
Хмельницький
національний університет.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу: –
http://lib.iitta.gov.ua/70586
1
– 18 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua
– 4 завантаження ;
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На основі обґрунтування
комплексу тенденцій
професійного розвитку
вчителів у країнах ЄС і
США поглиблено
розуміння сучасних
підходів до
професіоналізму
педагогів у різних
освітніх системах, а
також уточнено
особливості розвитку
формальної і
неформальної
педагогічної освіти у цих
країнах.

Виробничопрактична
продукція:
Методичні
рекомендації:
«Емоційно-естетична
та оптимістична
основи професійного
розвитку вчителів»
(4,0 др. арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Кіровоградський
державний педагогічний
університет імені
В. Винниченка.
2.
Хмельницький
національний університет.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу: –
http://lib.iitta.gov.ua/70586
1
– 18 завантажень;

Обґрунтування ролі
емоцій у професійному
розвиткові вчителів,
їхнього сприяння
мотивації майбутніх
фахівців до пізнання й
саморозвитку впродовж
життя, а також їхньої
ролі у формуванні вмінь
проектувати професійну
діяльність у контексті її
оптимізації,
індивідуалізації,
природовідповідності.

Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua
– 4 завантаження;
Методичні
рекомендації:
«Особливості
професійного
розвитку вчителів у
країнах ЄС»
(4,5 др. арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Кіровоградський
державний педагогічний
університет імені
В. Винниченка.
2.
Хмельницький
національний університет.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
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Обґрунтування
методичних
рекомендацій щодо
творчого використання
прогресивних ідей
європейського досвіду
організації та
забезпечення
професійного розвитку

доступу: –
http://lib.iitta.gov.ua/70586
0
– 105завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua
– 11 завантажень;
Методичні
рекомендації:
«Вчитель як суб’єкт
міжнародної
освітньої діяльності:
досвід англомовних
країн» (3,0 др. арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Кіровоградський
державний педагогічний
університет імені
В. Винниченка.
2.
Хмельницький
національний університет.
3.
Мукачівський
державний університет .
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу: –
http://lib.iitta.gov.ua/70577
1
– 65 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
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вчителів
загальноосвітніх шкіл,
що сприятиме
удосконаленню та
збагаченню вітчизняного
інтелектуальноосвітнього потенціалу та
є корисним у процесі
модернізації сучасної
системи неперервної
педагогічної освіти.
Обґрунтування
методичних
рекомендацій для
професійної підготовки
та перепідготовки
педагогічних
працівників як
самостійних,
ініціативних,
відповідальних
громадян, здатних
ефективно взаємодіяти у
виконанні соціальних,
виробничих і
економічних завдань
розвитку суспільства.

http://ipood.com.ua
– 11 завантажень ;
Третій
Психологопедагогічні
технології
відбору
учнівської молоді
до вищих
навчальних
закладів
педагогічно го
профілю

Локальний

2014-2016 Наукова продукція:
Монографія:
«Психологопедагогічні
технології відбору
учнівської молоді до
вищих навчальних
закладів
педагогічного
профілю» (20,0 др.
арк.)
Рукопис.

1.
Кам’янецьПодільський
національний університет
імені І.Огієнка.
2.
Київська
спеціалізована школа №
41 імені З. Слюсаренка.
3.
Київський
професійно-педагогічний
коледж імені А.С.
Макаренка.

Удосконалення
професійного відбору
майбутніх педагогів, а
також визначення,
створення та
впровадження системи
засобів активізації
професійного
самовизначення,
самореалізації та
розвитку особистості як
суб’єкта вибору і
Електронна
бібліотека побудови професійної
НАПН України: Режим кар’єри в сфері
доступу:
педагогічної діяльності.
http://lib.iitta.gov.ua/id/epri
nt/705934
– 339 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України.
Режим
доступу:http://ipood.com.u
a/e-library/psihologopedagogichni-tehnologividboru-uchnivsko-molodido-vnz-pedagogichnogo-
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profilyu/
– 82 завантажень;
Виробничопрактична
продукція:
Методичні
рекомендації:
«Методичне
забезпечення відбору
учнівської молоді до
вищих навчальних
закладів
педагогічного
профілю» (5,0 др.
арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний

1.
Кам’янецьПодільський
національний університет
імені І.Огієнка;
2.
Кременчуцький
національний університет
імені М.Остроградського;
3.
Київська
спеціалізована школа №
41 імені З.Слюсаренка;
4.
Київська
загальноосвітня школа №
169
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/id/epri
nt/705891
– 38 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України.
Режим
доступу:http://ipood.com.u
a/e-library/psihologopedagogichni-tehnologividboru-uchnivsko-molodi-
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Створення умов для
ефективного
особистіснопрофесійного
становлення особистості
майбутнього педагога як
суб’єкта життєдіяльності
та професійної
діяльності, здатного до
самозмінювання та
творчої професійної
самореалізації.

do-vnz-pedagogichnogoprofilyu/
 25 завантажень;
«Психологічні
особливості
підготовки
педагогічних
працівників до
розвитку
духовного
потенціалу
учнівської
молоді»

2014-2016 Наукова продукція:
Монографія:
«Психологічні основи
підготовки
педагогічних
працівників до
розвитку духовного
потенціалу учнівської
молоді» (10,0 др.
арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний
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Прилуцька гімназія
№
1
імені
Георгія
Вороного,
м. Прилуки
Чернігівської області.
2.
Дошкільний
навчальний заклад № 8,
центр
В.О.Сухомлинського, м.
Прилуки
Чернігівської
області.
3.
Навчальнонауковий
гуманітарний
інститут
Національного
авіаційного університету.
4.
Кам’янецьПодільський національний
університет імені Івана
Огієнка.
5.
Київський
професійно-педагогічний
коледж
імені
А.С. Макаренка
6.
Прилуцька гімназія
№
5
імені
В. А. Затолокіна,
м. Прилуки Чернігівської
області.
7.
Житомирський
обласний
інститут
1.

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

післядипломної
педагогічної
освіти
Житомирської
обласної
ради.
8.
Спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 41 ім.
З. К. Слюсаренка
з
поглибленим вивченням
англійської мови м. Києва.
9.
Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету
імені Бориса Грінченка.
Електронна
бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/id/epri
nt/705930
– 47 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/psihologichniosoblivosti-pidgotovkipedagogichnih-pracivnikivdo-rozvitku-duhovnogopotencialu-uchnivskomolodi/psihologichni-
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osoblivosti-pidgotovkipedagogichnih-pracivnikivdo-rozvitku-duhovnogopotencialu-uchnivskomolodi/
– 5 завантажень;
Виробничопрактична
продукція:
Посібник:
«Психологічні
особливості
підготовки педагогів
до духовноорієнтованої
розвиваючої
взаємодії з учнями»
(12,0 др. арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний
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1. Прилуцька гімназія № 1
імені Георгія Вороного,
м. Прилуки Чернігівської
області.
2. Дошкільний навчальний
заклад
№
8,
центр
В.О.Сухомлинського, м.
Прилуки
Чернігівської
області.
3.Навчально-науковий
гуманітарний
інститут
Національного авіаційного
університету.
4. Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка.
5. Київський професійнопедагогічний коледж імені
А.С. Макаренка.
6. Прилуцька гімназія № 5
імені
В. А. Затолокіна,
м. Прилуки Чернігівської
області.
7.
Житомирський
обласний
інститут

Розвиток професійної
рефлексії педагогів
стосовно власного
духовного потенціалу та
духовного потенціалу
учнівської молоді;
формування чітких
уявлень стосовно
психолого- педагогічних
засобів та форм розвитку
педагогом духовного
потенціалу особистості
дитини; актуалізація
духовного потенціалу
педагога та розвиток
професійної мотивації та
здатності до
саморегуляції у процесі
духовно-орієнтованої
розвиваючої взаємодії з
учнями.

післядипломної
педагогічної
освіти
Житомирської
обласної
ради.
8.Спеціалізована школа ІІІІ
ст.
№ 41
ім.
З. К. Слюсаренка
з
поглибленим вивченням
англійської мови м. Києва.
9.Інститут післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету
імені Бориса Грінченка.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/id/ep
rint/709799
–

65 завантажень;

Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/psihologichniosoblivosti-pidgotovkipedagogichnih-pracivnikivdo-rozvitku-duhovnogopotencialu-uchnivskomolodi/psihologichni-
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osoblivosti-pidgotovkipedagogiv-do-duhovnoorientovano-rozvivalnovzaemodi-z-uchnyami/
– 4 завантаження;
Посібник:
Рибалка В.В.
Методологічні
проблеми наукової
психології: посібник
/ Валентин
Васильович
Рибалка. – К.:
Талком, 2017. – 245
с.

Третій

Всеукраїнськ
ий
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1.
Державний комітет
телебачення
і
радіомовлення України;
2.
Національна
бібліотека
імені
В.І. Вернадського;
3.
Національна
парламентська бібліотека
України;
4.
Книжкова палата
України;
5.
Харківська
державна
наукова
бібліотека
імені
В.Г. Короленка;
6.
Львівська наукова
бібліотека
імені
В. Стефаника;
7.
Одеська державна
наукова бібліотека імені
М. Горького;
8.
Державна науковопедагогічна
бібліотека
України
імені
В.О.Сухомлинського;
9.
Публічна біліотека
імені Лесі Українки;

Зростання рівня
методологічної
підготовки педагогів,
шкільних психологів,
студентів педвузів до
роботи над розвитку
духовного потенціалу
учнівської молоді;
вдосконалення
методичної бази роботи
вчителя і шкільного
психолога

10. Інститут
обдарованої
дитини
НАПН України;
11. Інститут проблем
виховання
НАПН
України;
12. Інформаційних
технологій
і
засобів
навчання НАПН України;
13. Інститут соціальної
та політичної психології
НАПН України;
14. Інститут
професійно-технічної
освіти НАПН України;
15. Державний вищий
навчальний
заклад
«Університет
менеджменту
освіти"
НАПН України;
16. Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН
України;
17. Інститут
вищої
освіти НАПН України;
18. Інститут
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих НАПН
України;
19. Національний
педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова;
20. Сумський
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державний педагогічний
університет
імені
А.С.Макаренка;
21. Уманський
державний педагогічний
університет імені Павла
Тичини;
22. Бердянський
державний педагогічний
університет;
23. ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет
імені
Григорія
Сковороди;
24. Херсонський
державний університет;
25. Полтавський
Національний
педагогічний університет
імені В.Г.Короленка;
26. Чернігівський
національний
педагогічний університет
імені Т.Г.Шевченка;
27. Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника;
28. Ізмаїльский
державний гуманітарний
університет;
29. Київський
національний університет
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імені Тараса Шевченка;
30. Мелітопольський
державний педагогічний
університет імені Богдана
Хмельницького;
31. Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича;
32. Тернопільський
національний
педагогічний університет
імені
Володимира
Гнатюка;
33. Київський
професійно- педагогічний
коледж імені Антона
Макаренка;
34. Миколаївський
національний університет
імені
В.О.
Сухомлинського;
35. Вінницький
державний педагогічний
університет
імені
Михайла Коцюбинського;
36. Ніжинський
державний
університет
імені Миколи Гоголя;
37. Харківський
національний
педагоігчний університет
імені Г.С. Сковороди;
38. Глухівський
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національний
педагогічний університет
імені
Олександра
Довженка;
39. Запорізький
національний
університет;
40. Полтавський
обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічної освіти імені
М.В. Остроградського;
41. Комунальний
заклад
«Житомирський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти»
Житомирської обласної
ради;
42. Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області;
43. Колегіум
№11
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ
ступенів;
44. Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету
імені Бориса Грінченка ;
45. Природничо-
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науковий ліцей № 145
Печерського району;
46. Київський
університет імені Бориса
Грінченка;
47. Хмельницька
гуманітарно-педагогічна
академія.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/id/ep
rint/705937
–
103 завантаження;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/psihologichniosoblivosti-pidgotovkipedagogichnih-pracivnikivdo-rozvitku-duhovnogopotencialu-uchnivskomolodi/metodologichniproblemi-naukovopsihologi/
–
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10 завантажень;

Методичні
рекомендації:
«Діалогічні засади
підготовки
педагогічних
працівників до
розвитку духовного
потенціалу учнів»
(5,0 др. арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний
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1. Прилуцька гімназія № 1
імені Георгія Вороного,
м. Прилуки Чернігівської
області.
2. Дошкільний навчальний
заклад
№
8,
центр
В.О.Сухомлинського, м.
Прилуки
Чернігівської
області.
3.Навчально-науковий
гуманітарний
інститут
Національного авіаційного
університету.
4. Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка.
5. Київський професійнопедагогічний коледж імені
А.С. Макаренка.
6. Прилуцька гімназія № 5
імені
В. А. Затолокіна,
м. Прилуки Чернігівської
області.
7.
Житомирський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Житомирської
обласної
ради.
8.Спеціалізована школа ІІІІ
ст.
№ 41
ім.
З. К. Слюсаренка
з
поглибленим вивченням

Подолання проявів
монологізму у взаємодії
вчителя з учнями;
розбудова процесу
розвитку духовного
потенціалу учнів на
засадах рівності й
діалогу

англійської мови м. Києва.
9.Інститут післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету
імені Бориса Грінченка.
Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/id/epri
nt/705928
– 53 завантаження;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/psihologichniosoblivosti-pidgotovkipedagogichnih-pracivnikivdo-rozvitku-duhovnogopotencialu-uchnivskomolodi/dialogichni-zasadipidgotovki-pedagogichnihpracivnikiv-do-rozvitkuduhovnogo-potencialuuchniv/
– 7 завантажень;
Методичні
рекомендації:

Третій

Локальний
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1. Прилуцька гімназія № 1 Позитивна динаміка
імені Георгія Вороного, духовних рис, зростання

«Психологічні умови
розвитку духовних
якостей характеру
особистості в
навчальновиховному процесі»
(6,0 др. арк.).
Рукопис.

м. Прилуки Чернігівської
області.
2. Дошкільний навчальний
заклад
№
8,
центр
В.О.Сухомлинського, м.
Прилуки
Чернігівської
області.
3.Навчально-науковий
гуманітарний
інститут
Національного авіаційного
університету.
4. Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка.
5. Київський професійнопедагогічний коледж імені
А.С. Макаренка.
6. Прилуцька гімназія № 5
імені
В. А. Затолокіна,
м. Прилуки Чернігівської
області.
7.
Житомирський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Житомирської
обласної
ради.
8.Спеціалізована школа ІІІІ
ст.
№ 41
ім.
З. К. Слюсаренка
з
поглибленим вивченням
англійської мови м. Києва.
9.Інститут післядипломної
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загальної гармонійності
характеру на основі
активізації
психологічних
механізмів духовноморального розвитку
особистості;
гармонізація
педагогічної взаємодії у
навчально-виховному
процесі.

педагогічної
освіти
Київського університету
імені Бориса Грінченка.

Електронна бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:http://lib.iitta.gov.
ua/id/eprint/705929
– 124 завантажень;
Сайт Інституту
педагогічної освіти і
освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН
України. Режим доступу:
http://ipood.com.ua/elibrary/psihologichniosoblivosti-pidgotovkipedagogichnih-pracivnikivdo-rozvitku-duhovnogopotencialu-uchnivskomolodi/psihologichniosoblivosti-rozvitkuduhovnih-yakosteyharakteru-osobistosti-vnavchalno-vihovnomuprocesi/
– 10 завантажень;
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Методичні
рекомендації:
«Викладання
психології для учнів
старших класів:
методичні
рекомендації» (6,0 др.
арк.).
Рукопис.

Третій

Локальний
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1. Прилуцька гімназія № 1
імені Георгія Вороного,
м. Прилуки Чернігівської
області.
2. Дошкільний навчальний
заклад
№
8,
центр
В.О.Сухомлинського, м.
Прилуки
Чернігівської
області.
3.Навчально-науковий
гуманітарний
інститут
Національного авіаційного
університету.
4. Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка.
5. Київський професійнопедагогічний коледж імені
А.С. Макаренка.
6. Прилуцька гімназія № 5
імені
В. А. Затолокіна,
м. Прилуки Чернігівської
області.
7.
Житомирський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Житомирської
обласної
ради.
8.Спеціалізована школа ІІІІ
ст.
№ 41
ім.
З. К. Слюсаренка
з

Підвищення
ефективності викладання
психології для
старшокласників;
вдосконалення
методичного
забезпечення
відповідних навчальних
дисциплін; зростання
психологічної
обізнаності та культури
молоді, розвиток їх
духовного потенціалу

поглибленим вивченням
англійської мови м. Києва.
9.Інститут післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету
імені Бориса Грінченка.
Електронна
бібліотека
НАПН України: Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/id/epri
nt/705936
– 67 завантажень;
Сайт
Інституту
педагогічної
освіти
і
освіти дорослих імені
Івана
Зязюна
НАПН
України.
Режим
доступу:http://ipood.com.u
a/e-library/psihologichniosoblivosti-pidgotovkipedagogichnih-pracivnikivdo-rozvitku-duhovnogopotencialu-uchnivskomolodi/vikladannyapsihologi-dlya-uchnivstarshih-klasiv-metodichnirekomendaci/
– 4 завантаження.

178

Таблиця V.1.
Наукові періодичні видання,
засновником або співзасновником яких є
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
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
Періодичність
Сфера розповсюдження
Мова (мови) видання
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Фахова реєстрація у ДАК України: дата і
номер наказу МОН України, галузь знань
(галузь науки)
Міжнародний стандартний номер
періодичного друкованого та/або
електронного видання (ISSN/eISSN)
Головний редактор: прізвище, ім’я,
по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, установа/заклад, країна
Заступники головного редактора: прізвище,
ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, установа/заклад, країна
Відповідальний секретар: прізвище, ім’я,
по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, установа/заклад, країна
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання

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
1 раз на рік
заклади освіти
українська, російська, англійська, польська
КВ № 20056-9856 ПР

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
Аніщенко О.В. – доктор педагогічних наук,
професор, завідувач відділу андрагогіки
Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України
Зінченко С.В. – кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України
Загальна кількість: 14, із них 4 іноземні
члени (Республіка Польща, Республіка
Білорусь)
http://ipood.com.ua/adult-education-theoryexperience-perspectives/
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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
Наявність у статей DOI
Контактні дані редакції: поштова та
електронна адреси, телефон
Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Загальний тираж видання у звітному
році (для друкованих періодичних видань)
Додаткові відомості

Google Scholar, 2016 р.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f0VUgP4AAAAJ&hl=en

–
–
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9;
(044) 440-62-86, (044) 440-63-88 (відділ
андрагогіки)
1
300

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

Періодичність

Сфера розповсюдження

Мова (мови) видання

AESTHETICS AND ETHICS
OF PEDAGOGICAL ACTION
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України,
Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка
2011
Висвітлено
результати
наукових
досліджень із проблем філософії і
психології педагогічної дії, естетичних і
етичних засад педагогічної майстерності,
теорії, історії та методики мистецької
освіти, інноваційних технологій мистецької
і педагогічної освіти, а також вміщено
інформацію про нові видання в галузі
мистецької
педагогіки
та
науковопедагогічні й мистецько-педагогічні заходи.
Для наукових працівників, докторантів,
аспірантів, викладачів, учителів, студентів
різних типів навчальних закладів.
2 рази на рік
Сфера педагогічної освіти, освіти дорослих,
мистецької освіти. Наукові установи,
навчальні заклади різних типів: вищі
навчальні заклади, класичні університети,
педагогічні
університети,
інститути
післядипломної
педагогічної
освіти,
загальноосвітніх заклади, коледжі тощо.
Змішаними мовами: українська, англійська,
польська, німецька, французька, румунська,
словацька, чеська, болгарська, литовська,
фінська, данська
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Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Фахова реєстрація у ДАК України: дата і
номер наказу МОН України, галузь знань
(галузь науки)
Міжнародний стандартний номер
періодичного друкованого та/або
електронного видання (ISSN/eISSN)
Головний редактор: прізвище, ім’я,
по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, установа/заклад, країна

Заступники головного редактора: прізвище,
ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, установа/заклад, країна

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я,
по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, установа/заклад, країна
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання
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
Наявність у статей DOI
Контактні дані редакції: поштова та
електронна адреси, телефон

КВ 23462-13302ПР від 22.06.2018 р.
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Степаненко М. І., доктор філологічних
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імені В. Г. Короленка, Україна,
ORCID: http:// orcid.org/0000-0002-67271265
Вовк М. П., доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник відділу теорії і
практики
педагогічної
освіти
імені
академіка
І.А.Зязюна
Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-91099194
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
15 членів редакційної колегії, з них – 4
іноземних членів (Республіка Польща)
http://ipood.com.ua/aesthetics-and-ethics-ofpedagogical-action/
Google Scholar (з 2015),
Index Copernicus (з 2016),
Ulrichsweb Global Serials Directory (з 2018)
-

04060, м. Київ, вул. Максима Берлинського,
9, Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України,
відділ
теорії
і
практики
педагогічної
освіти
імені
академіка
І.А.Зязюна
E-mail: vpee2011@ukr.net
(066) 940-93-84; (067) 258-02-96
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Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Загальний тираж видання у звітному
році (для друкованих періодичних видань)
Додаткові відомості

2 випуски за 2018 рік
Загальний тираж – 200 примірників

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

Назва періодичного видання іншою мовою
(мовами)
Засновник (співзасновники)

Comparative Professional Pedagogy

Періодичність
Сфера розповсюдження
Мова видання
Свідоцтво про державну реєстрацію

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
соціально-педагогічних проблем розвитку
освітніх систем.
Чотири рази на рік
загальнодержавна, зарубіжна
англійська
КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

Фахова реєстрація МОН України

Наказ МОН № 1714 від 28.12.2017 р.

Міжнародний стандартний серійний номер
(ISSN)
Галузь науки

ISSN 2308-4081

Головний редактор

Бідюк Н.М. – доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри практики
іноземної мови та методики викладання
ХНУ
Авшенюк Н.М. – доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник, завідувач
відділу зарубіжних систем педагогічної
освіти і освіти дорослих ІПООД НАПН
України
Садовець О.В. – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри практики іноземної
мови та методики викладання ХНУ
20, з них 6 іноземних членів (Німеччина,
Республіка Польща, Угорщина, Російська
Федерація, США)
http://khnu.km.ua/angl/j/
https://content.sciendo.com/view/journals/rpp/r
pp-overview.xml

Рік заснування
Тематична спрямованість

Заступник (заступники) головного
редактора

Відповідальний секретар
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сторінка

Педагогіка
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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
Наявність у статей DOI
Контактні дані редакції:
поштова та електронна адреси, телефон

Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Загальний тираж видання у звітному році
(для друкованих періодичних видань)
Додаткові відомості

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 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)
DOI: 10.2478
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,
11
comprofped@gmail.com
+38 096 7233360 (Комочкова Ольга
Олександрівна – технічний секретар,
викладач Хмельницького національного
університету)
4
1 випуск – 100 примірників
-

Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога»
вид та назва періодичного видання
Назва періодичного видання іншою мовою
Іmage of the modern pedagogue
(мовами)
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Засновник (співзасновники)
Рік заснування
Тематична спрямованість
Періодичність
Сфера розповсюдження
Мова (мови) видання
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації: серія, номер свідоцтва,
дата реєстрації (для друкованих періодичних видань)
Фахова реєстрація у ДАК України: дата і номер
наказу МОН України, галузь знань (галузь науки)
Міжнародний стандартний номер періодичного
друкованого та/або електронного видання
(ISSN/eISSN)
Головний редактор: прізвище, ім’я,
по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна
Заступники головного редактора: прізвище, ім’я,
по-батькові, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я, побатькові, науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна
Загальна кількість членів редакційної колегії, з
них іноземних членів (країни іноземних членів)
Веб-сайт видання
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
Наявність у статей DOI

Контактні дані редакції: поштова та електронна
адреси, телефон
Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Загальний тираж видання у звітному році (для
друкованих періодичних видань)
Додаткові відомості

Полтавський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих
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)
–
Наказ МОН України від 28.12.2017 № 1714
ISSN 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
Зелюк
Віталій
Володимирович,
кандидат
педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М. В. Остроградського, Україна;
Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних
наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
директор Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, Україна
Курмишева Ніна Іванівна, кандидат педагогічних
наук,
доцент
кафедри
менеджменту
освіти
Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М. В. Остроградського,
Україна
30, з яких 3 іноземних членів (Польщі – 2,
Республіки Білорусь – 1)
http://isp.poippo.pl.ua
Crossref (2018)
Bielefeld Academic (2017)
Seach Engine (BASE) (2017)
Google Академія (2017)
WorllCat (2017)
Наукова періодика України (1999)
M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of InService Teacher Training присвоєно префікс в системі
Crossref 10.33272
Укладено договір з агентством CrossRef, з 2019 р.
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)0331422; e-mail: bilyk@poippo.pl.ua
6
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Таблиця V.2.
Інформація про наукові періодичні видання установи/закладу,
які включені до наукометричних баз даних

Назва
періодичного
видання
Освіта дорослих:
теорія, досвід,
перспективи
Естетика і етика
педагогічної дії

Наукометричні бази даних (показники у звітному році)
Web of
Index
Scopus Science Core
Copernicus
(SJR,
Collection
…
International
SNIP)
(імпакт(ICV)
фактор)
Google Scholar
-

-

-

ICV 2017 =
57.55

Google Scholar
Index Copernicus, Ulrichsweb
Global Serials Directory (з 2018)

Порівняльна
професійна
педагогіка

-

-

-

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 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)

Імідж сучасного
педагога

-

-

-

Crossref (2018)
Bielefeld Academic (2017)
Seach Engine (BASE) (2017)
Google Академія (2017)
WorllCat (2017)
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Таблиця VІ.1.
Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць)

у тому числі
міжнародні

Усього

у тому числі
міжнародні

1

–

–

–

–

–

7

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

1

–

усього

–

у тому числі
міжнародні

1

усього

1

у тому числі
міжнародні

3

усього

1

у тому числі
міжнародні

2

усього

–

у тому числі
міжнародні

–

усього

–

у тому числі
міжнародні

усього

інші види
заходів

у тому числі
міжнародні

виставки
усього

круглі
столи
у тому числі
міжнародні

симпозіуми,
конференції
форуми

–

усього

Організація та
проведення
масових заходів

з’їзди,
конгреси

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

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

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

–

–

–

–

2

1

1

–

2

–

1

–

–

–

1

–

7

1

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

2

–

Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану

–

–

–

–

2

2

3

1

–

–

–

–

–

–

–

–
186

–
–

–

–

–

–

–

–

–

5

3

–

–

–

–

–

1

–

1

–

Інституту (Центру)
НАПН України
Відділ теорії і практики педгогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану
Інституту (Центру)
НАПН України
Усього

–

–

–

–

4

3

2

–

2

1

1

–

–

–

1

–

10

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

10

7

10

2

5

1

4

–

–

–

5

–

34

10
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Таблиця VІ.2.

Участь у науково-практичних масових заходах (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

Усього

у тому числі
міжнародні

Відділ психології
праці
Відділ зарубіжних
систем педагогічної
освіти і освіти
дорослих
Відділ теорії і
практики педгогічної
освіти імені
академіка
І.А. Зязюна
Усього

інші види
заходів

у тому числі
міжнародні

Відділ андрагогіки

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

–

–

–

–

10

6

2

–

1

–

5

–

–

–

1

–

19

6

–

–

2

1

6

3

5

–

–

–

6

–

–

–

5

–

24

4

1

1

3

1

11

7

4

–

–

–

3

–

–

–

4

2

26

11

1

1

–

–

13

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

9

2

2

5

2

40

24

11

–

1

–

14

–

–

–

10

2

83

30

* Проведених іншими установами, організаціями, закладами.
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Таблиця VII.1.1.

Випуск

за державним
замовленням

за державним
замовленням

на умовах
контракту

усього

за державним
замовленням

на умовах
контракту

усього

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

7

2

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

1

1

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3

-

3

1

1

-

100

-

-

-

-

-

-

1

6

7

3

6

9

9

із захистом
дисертації
з поданням
до захисту
ефективність
роботи (%)

4

усього

3

1

із захистом
дисертації
з поданням
до захисту
ефективність
роботи (%)

2

4

усього

1

011 –" Освітні,
педагогічні науки"
053 – "Психологія"
13.00.01 – „Загальна
педагогіка та історія
педагогіки”
13.00.04 – „Теорія і
методика
професійної освіти”
19.00.07 –
„Педагогічна та
вікова психологія”

усього

усього

на умовах
контракту

Чисельність
докторантів
(на кінець року)

Прийом

на умовах
контракту

за державним
замовленням

Відраховано

Усього

189

Чисельність здобувачів

Чисельність
докторантів
(на початок
року)
за державним
замовленням

Шифр і назва
наукових
спеціальностей

Наукові консультанти

Підготовка наукових кадрів у докторантурі установи (осіб)

22

Таблиця VII.1.2.

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

1
011 –" Освітні,
педагогічні
науки"
053 –
"Психологія"
13.00.01 –
„Загальна
педагогіка та
історія
педагогіки”
13.00.04 – „Теорія
і методика
професійної
освіти”
19.00.07 –
„Педагогічна та
вікова
психологія”

2

3

4

5

6

7

8

9

16

22

23

24

25

у т.ч. за державним
замовленням

Відраховано

усього

ефективність роботи (%)

Разом

з поданням до
захисту

із захистом
дисертації

усього

із захистом
дисертації
з поданням до
захисту

усього

ефективність роботи (%)

15

на умовах контракту
з відривом
без відриву від
від
виробництва
виробництва

10

11

12

13

17

18

19

20

21

4

4

-

2

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

1

2

2

-

2

5

1

1

-

1

-

-

2

50

-

-

-

1

1

-

1

100 -

-

1

-

1

2

-

2

3

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14

Разом

із захистом
дисертації
з поданням до
захисту

усього

за державним замовленням
без відриву
з відривом від
від
виробництва
виробництва
із захистом
дисертації
з поданням до
захисту

Разом

з відривом від
виробництва
без відриву від
виробництва

на умовах
контракту

усього

з відривом від
виробництва
без відриву від
виробництва

усього

Шифр і назва
наукових
спеціальностей

за державним
замовленням

Випуск аспірантів

усього

Загальна чисельність аспірантів
(на початок року)

1в

26

Усього 11 8
3
8
1
7
19 1
1
2
3
*В-відрахування до завершення терміну навчання (за власним бажанням)
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33,33 1

-

-

1

1

-

2

50

1в

Таблиця VII.1.3.

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі установи
(прийом аспірантів, осіб)

1

2

011 –" Освітні, педагогічні науки"
053 – "Психологія"
13.00.01 – „Загальна педагогіка та
історія педагогіки”
13.00.04 – „Теорія і методика
професійної освіти”
19.00.07 – „Педагогічна та вікова
психологія”

8
1
2

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Загальна чисельність
здобувачів

Разом

без відриву від
виробництва

з відривом від
виробництва

усього

без відриву від
виробництва

з відривом від
виробництва

усього

Разом

без відриву від
виробництва

усього

6

з відривом від
виробництва

на умовах
контракту

без відриву від
виробництва

усього

з відривом від
виробництва

за державним
замовленням

3

1
1

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

Прийом

канд.н., ст.н.с./
доц.

Шифр і назва наукових
спеціальностей

докт.н., проф./
с.н.с., доц.

Наукові
керівники

16

17

18

1
-

1
-

-

12
-

-

12
-

13
-

5
2

5
2

-

14
-

-

14
-

19
2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

2

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

4

1

1

-

12

-

12

13

9

8

1

17

-

17

26

-

Усього 16
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Таблиця VII.1.4.

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

5

011 –" Освітні, педагогічні науки"
053 – "Психологія"
13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія
педагогіки”
13.00.04 – „Теорія і методика
професійної освіти”
19.00.07 – „Педагогічна та вікова
психологія”

-

-

-

-

-

-

3

1

2

-

-

-

Усього 3

1

2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Усього 1

011 –" Освітні, педагогічні науки"
053 – "Психологія"
13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія
педагогіки”
13.00.04 – „Теорія і методика
професійної освіти”
19.00.07 – „Педагогічна та вікова
психологія”

Аспіранти
-

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Не працюють

4

усього

3

іншої форми
власності

2

державні

без відриву від
виробництва

1

іншої форми
власності

з відривом від
виробництва

у підвідомчих
установах
НАПН
України

Працевлаштування
у навчальних
інших установах,
закладах
організаціях
державні

Шифр і назва наукових
спеціальностей

усього

Аспіранти/Докторанти

11

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1
Докторанти
-
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Таблиця VII.2.1.

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 установи
Захищено дисертацій
у тому числі
докторських
кандидатських

Шифр і назва наукових
спеціальностей

Кількість
проведених
засідань*

1

2

3

4

5

1

1

–

1

11

21

5

16

12

22

5

17

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

усього

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

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 установи за науковими спеціальностями
Шифр і назва
наукових
спеціальностей

Захист дисертацій
з позитивним з негативним
рішенням
рішенням

Кількість переатестацій
усього

з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

Кількість
дисертацій
українською
мовою

Кількість
авторефератів
українською
мовою

Кількість
дисертацій, що
знаходяться на
розгляді в раді

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

–

–

–

–

–

–

–

2

5

–

–

–

–

5

5

3

5

–

–

–
Кандидатські

–

5

5

5

1

–

–

–

–

1

1

1

16

–

–

–

–

16

16

5

17

–

–

–

–

17

17

6
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Таблиця VII.2.3

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
спеціалізованою вченою радою Д 26.451.01 (одиниць)
Дисертації, захищені:
Шифр і назва наукових
спеціальностей

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

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

Усього

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

1

–

3

–

–

5

1

–

1

–
Кандидатські

3

–

–

5

–

–

–

–

1

1

1

1

–

–

12

1

1

16

1

1

–

–

12

1

2

17
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Таблиця VII.2.1.

Робота спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 установи
Захищено дисертацій
у тому числі
докторських
кандидатських

Шифр і назва наукових
спеціальностей

Кількість
проведених
засідань*

1

2

3

4

5

4

4

–

4

4

4

–

4

19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія
Усього

усього

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

Робота спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 установи за науковими спеціальностями
Шифр і назва
наукових
спеціальностей
–
Усього
19.00.07 – педагогічна
та вікова психологія
Усього

Захист дисертацій
з позитивним з негативним
рішенням
рішенням

Кількість переатестацій
усього

з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

Кількість
дисертацій
українською
мовою

Кількість
авторефератів
українською
мовою

Кількість
дисертацій, що
знаходяться на
розгляді в раді

–
–

–
–

–
–

Докторські
–
–
Кандидатські

–
–

–
–

–
–

–
–

4

–

–

–

–

4

4

4

4

–

–

–

–

4

4

4
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Таблиця VII.2.3

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
спеціалізованою вченою радою К 26.451.02 (одиниць)
Дисертації, захищені:
докторантами /
працівниками
працівниками
аспірантами
працівниками
Шифр і назва наукових
інших
професійно- працівниками
(з випуску звітного року) співробітниками
вищих
спеціальностей
установ
технічних
інших
Інституту
навчальних
за
НАПН
навчальних
установ
на умовах
закладів
державним
України
закладів
контракту
замовленням
Докторські
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Усього
–
–
–
–
–
–
–
Кандидатські
19.00.07 – педагогічна
1
–
–
1
1
–
1
та вікова психологія
Усього
1
–
–
1
1
–
1
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Усього

–
–
–
4
4

Таблиця IX.1
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
з них мають Scopus Author ID, осіб
з них мають ResearcherID, 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
Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які мають Scopus Author ID,
відсотків
Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які мають ResearcherID,
відсотків
Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс Гірша яких ≤ 10
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів), осіб
Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс Гірша яких у
межах 11–19 (згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів), осіб
Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс Гірша яких ≥ 20
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів), осіб

43
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у тому числі працівники:
за основним місцем
сумісники
роботи
37
6

41
11
41
1
9
95,0%

35
9
35
1
8
81,1%

6
2
6
1
13,9%

25,5%

20,9%

4,6%

95,0%

81,1%

13,9%

2,3%

2,3%

-

20,9%

18,6%

2,3%

29

27

2

2

-

2

2

2

-

Таблиця IX.2
Інформація про представлення установи, закладу
в Електронній бібліотеці НАПН України
(на кінець звітного 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 звітного року)
відділ андрагогіки
395
25
51911
27714
відділ теорії і практики педагогічної
123
22
20727
8767
освіти імені академіка І,А, Зязюна
відділ зарубіжних систем педагогічної
236
33
10868
5452
освіти і освіти дорослих
Відділ психології праці
145
3
1800
360
Усього
1294
83
85306
42293
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Таблиця ХІІ.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

1

у т.ч. за
основним
місцем
роботи
1

2

2

1

кандидатів наук

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

за віковими категоріями
сумісники

-

у т.ч. за
основним
місцем
роботи
-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

3

3

1

-

-

-

-

2

-

1

1

-

1

8

3

3

5

5

-

-

-

-

2

3

1

2

18

4

1

13

12

1

1

4

4

9

4

1

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

5

-

-

-

-

5

5

-

4

-

1

-

-

9
52

17

12

9
29

9
28

6

6

6

8

7
23

2
14

4

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

-

Таблиця ХІІ.2.

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

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

Усього
наукових
працівників

Почесні звання
заслужений
лауреат
діяч,
Державної
працівник
премії
тощо

академік*

членкореспондент*

професор

доцент

старший
науковий
співробітник

1

-

(1)
Член-кореспондент
НАПН Україн

1

-

-

1

-

2
1

-

-

1
-

-

1
-

-

-

4

-

-

3

-

1

-

-

3

(1)
Дійсний член НАПН
України

-

2

-

1

1

-

8

-

-

3

1

2

-

-

18

-

-

-

2

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

9
52

1

1

10

4
7

2
12

2

-

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник
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Перелік тем дисертаційних досліджень,захищених у спеціалізованій
ученій раді Д 26.451.01
На здобуття наукового ступеня доктора наук
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
1. Баніт О. В.
Системи
професійного
розвитку
менеджерів
у
транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. конс. –
д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України Л. Б. Лук’янова.
2. Клос Л. Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності /
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Г. М. Лактіонова.
3. Литовченко І. М. Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених
Штатах Америки / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. І. Огієнко.
4. Султанова Л. Ю. Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти
майбутнього викладача вищого педагогічного навчального закладу / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
наук. конс. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.
5. Чумак Л. В. Теоретичні і методичні засади розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної
освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. В. Кузьменко.
На здобуття наукового ступеня кандидата наук
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
1. Крапивний Я. М. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в духовних
освітніх закладах Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ століття) / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. –
д.пед.н., проф. О. А. Лавріненко.
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
1. Бєлікова Ю. А. Проектування професійного саморозвитку майбутніх
майстрів виробничого навчання / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф.
О. Г. Кучерявий.
2. Богоніс О. М. Формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в професійному
коледжі / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. Л. Л. Сушенцева.
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3. Бистрова Б.В. Професійна підготовка бакалаврів з кібербезпеки у вищих
навчальних закладах США / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. Н. В. Пазюра.
4. Броннікова В. Б. Формування готовності майбутнього педагога
професійної школи до організації самостійної роботи учнів / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
наук. кер. – д.пед.н., доц., чл.-кор. НАПН України О. І. Щербак.
5. Васюкович О. М. Формування професійної готовності майбутніх
авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
наук. кер. – д.пед.н., проф. О. П. Петращук.
6. Костіна Л. С. Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку
вчителів середніх шкіл Австралії / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с.
Н. М. Авшенюк.
7. Кочурська І. В. Педагогічні умови гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
наук. кер. – д.пед.н., доц. І. Г. Герасимова.
8. Креденець Н. Я. Теорія і практика соціального партнерства у професійній
підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Н. М. Авшенюк.
9. Нікула Н. Я. Формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. –
д.пед.н., доц. Т. Д. Федірчик.
10. Пастушок О. І. Розвиток системи освіти дорослих у Польщі (друга
половина ХХ – початок ХХІ століття) / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц.
О. С. Волярська.
11. Попова А. С. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з
мігрантами у Швеції / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., д.чл. НАПН
України Н. Г. Ничкало.
12. Ткаченко О. В.
Професійно-педагогічна
підготовка
агрономівдослідників в аграрних університетах / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с.
Г. І. Сотська.
13. Тітаренко І. І. Педагогічні умови формування конфліктологічної
компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю /
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; наук. кер. – к.філос.н., проф. А. М. Гірник.
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14. Троцький Р. С. Формування готовності до управлінської діяльності у
курсантів вищих навчальних закладів МВС України у фаховій підготовці /
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; наук. кер. – д.пед.н. О. М. Тогочинський.
15. Шевченко К. В. Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних
університетах КНР / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. Н. В. Пазюра.
16. Фурсенко Т. М. Система підготовки актуаріїв у професійних
об’єднаннях і в університетах Канади / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц.
Н. В. Пазюра.
Перелік тем дисертаційних досліджень,захищених у спеціалізованій
ученій раді К 26.451.02
На здобуття наукового ступеня кандидата наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
1. Кіраль А. Й. Формування здатності до протистояння криміналізації
особистості підлітка / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. М. Марусинець.
2. Іванова О В. Психологічні особливості розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф.
Е. О. Помиткін.
3. Полухіна М. П. Особливості психологічної корекції кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. В. Помиткіна.
4. Хілько С. О. Психологічні умови формування толерантності до
невизначеності у майбутніх психологів / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф.
П. В. Лушин.
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ЧАСТИНА ІІ
АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ,
готової до впровадження
ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ
Практичні посібники:
1. Розвиток професійної компетентності економічно активного населення:
андрагогічний аспект (8,0 др. арк..)
У посібнику 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. В окремому розділі посібника
висвітлено особливості організації та проведення тренінгу та навчальних ігор з розвитку
професійної компетентності економічно активного населення.
Рекомендовано для навчально-методичного забезпечення діяльності навчальних підрозділів
підприємств, організацій, центрів підвищення кваліфікації закладів формальної і неформальної
освіти. Матеріали можуть бути використані науково-педагогічними працівниками, фахівцями
центрів зайнятості, спеціалістами з навчання персоналу на підприємствах, в організаціях та
установах.

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/
2. Моніторингові технології в педагогічній освіті (8,0 др. арк..)
Посібник розроблений згідно з програмою курсу «Педагогічна діагностика» для студентів
педагогічних спеціальностей магістерського рівня вищої освіти та містить навчальну інформацію
щодо створення систем внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти у закладах вищої освіти (ЗВО) України. Навчальний матеріал присвячений загальній
характеристиці моніторингу та його транстермінологізації в освітню сферу, зарубіжного досвіду
запровадження освітнього моніторингу, технологіям організації моніторингу професійної
підготовки педагогів на інституційному рівні в українських ЗВО. Навчальний посібник може бути
корисним як студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, так і науковцям, менеджерам у
галузі моніторингу якості вищої освіти, які займаються розробленням та практичною реалізацією
систем забезпечення і моніторингу якості освітньої діяльності та вищої освіти на інституційному
рівні.
Рукопис:Моніторингові технології в педагогічній освіті: практичний посібник
[Красильнікова Г.В., Солдатенко М.М..]. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2018.
(8,0 др. арк.).
Методичний посібник
Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи формування (8.0. д.а.)
У посібнику викладено теоретичні основи формування педагогічного досвіду та
запропоновано комплекс методик моніторингу педагогічного досвіду вчителів. Рекомендовано
вчителям, керівникам освітньою галуззю, науково-педагогічним працівникам.
Рукопис: Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи формування: навч. посібник
[Лавріненко О.А.]. – К. : ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2018. (8,0 др. арк.).

204

Методичні рекомендації:
1. Методичні рекомендації з моніторингу якості педагогічної освіти бакалаврів у
вищих навчальних закладах (3.0 др.арк.)
Методичні рекомендації присвячені висвітленню практичних шляхів розв’язання нагальної
проблеми створення внутрішньої системи моніторингу якості підготовки бакалаврів педагогічного
профілю. Вибір стратегії розроблення та впровадження власної системи моніторингу якості
підготовки бакалаврів у закладі вищої освіти (ЗВО) представлена у вигляді послідовності етапів:
аналіз складових освітньої системи закладу, цілепокладання, проектування, впровадження та
постійне покращення. Методичні рекомендації можуть бути корисними як науковцям у галузі
моніторингу якості вищої освіти, так і менеджерам ЗВО, які займаються розробленням та
практичною реалізацією систем моніторингу і забезпечення якості на інституційному рівні.
Рукопис: Методичні рекомендації з моніторингу якості педагогічної освіти бакалаврів у
вищих навчальних закладах : методичні рекомендації [Красильнікова Г.В., Солдатенко М.М..]. –
К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2018. – (3, 0 др. арк.).
2. Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного
профілю (2.0 др.арк.)
Методичні рекомендації містять уніфіковані матеріали, що можуть бути корисними для
організації моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілю, аспірантів та слухачів
курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти та перепідготовки
кадрів. Розкрито сутність і зміст методики моніторингових досліджень, надано практичні поради,
діагностичний інструментарій щодо використання моніторингу для підвищення якості освіти
магістрів педагогічного профілю.
Рукопис: Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів
педагогічного профілю [Цвєткова Г.Г.] ..]. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2018.
(2, 0 др. арк.).

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
Навчальний посібник
Якість педагогічної освіти України: тенденції і перспективи (8.0 др.арк.)
У навчальному посібнику в двох вимірах – методологічному і теоретичному –
розкриваються складники якості національної педагогічної освіти як ключової категорії її
нової
парадигми.
Представлено
принципи
і
ціннісно-цільову
програму
випереджувального поступу цієї освітньої галузі в статусі національної, ринкової й
особистісно-розвивальної в контексті соціальних потреб, завдань у реалізації державної
концепції “Нова українська школа”. Визначаються провідні напрями, тенденції й
перспективи оновлення змісту і технологій педагогічної освіти, подається модельне
уявлення про рух до якості управлінської політики і ресурсної бази педагогічного
університету. Адресується магістрантам і аспірантам, науковцям, викладачам і
менеджерам вищих педагогічних освітніх закладів, слухачам і організаторам
післядипломної педагогічної освіти.
Рукопис: Якість педагогічної освіти України: тенденції і перспективи: навч.
посібник [Кучерявий О.Г.]. – К. : ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2018. (8,0 др.
арк.).
Навчальні програми:
1. Моніторинг якості педагогічної практики майбутніх учителів (2.0 др.арк.)
У навчальній програмі розкрито показники якості організації та проведення
педагогічної практики майбутніх учителів у вищих педагогічних закладах освіти,
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подається програмне і методичне забезпечення практичної професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів.
Рукопис: Моніторинг якості педагогічної практики майбутніх учителів
[Красильнікова Г.В].– К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2018. (3, 0 др. арк.).
2. Технології моніторингу педагогічної майстерності вчителя»: програма для
керівників загальноосвітніх та професійних закладів освіти (2.0 др.арк.).
У навчальній програмі розкривається кейсова технологія моніторингу педагогічної
майстерності вчителя, висвітлюються такі різновиди моніторингових кейсів як
макрокейси, в основу яких закладено програму відстеження майстерності організації
вчителем навчальної і виховної дії, мікрокейси – сутність яких полягає в оперті суб’єкта
моніторингу на конкретну систему основних індикаторів майстерності педагога.
Рукопис: Технології моніторингу педагогічної майстерності вчителя»: програма
для керівників загальноосвітніх та професійних закладів освіти [Кучерявий О.Г.,
Лавріненко О.А]. ].– К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2018. (2, 0 др. арк.).
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