
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі 

післядипломної педагогічної освіти : зміст, 

організаційні форми, технології : науковий 

посібник / авт. кол. : Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій,                                

В. П. Ляхоцький [та ін.] ; за наук. ред.                      

Є. Р. Чернишової ; Державний вищий навчальний 

заклад «Університет менеджменту освіти». – К. : 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, 2014. – 318 с. 

У посібнику розглядаються концептуальне 

бачення й законодавче відображення післядипломної 

освіти, особливості змісту післядипломної підготовки 

науково-педагогічних кадрів, управління їхнім 

професійним розвитком тощо.  

Особлива увага приділяється формуванню кадрового потенціалу системи 

післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації державної кадрової 

політики (тенденції, сутність і структура, освітній та креативно-аксіологічний 

потенціал педагогічного професіоналізму та європейського досвіду). Посібник 

може стати у нагоді науковцям, аспірантам, керівникам навчальних закладів, 

педагогам, усіх, хто цікавиться питаннями підготовки фахівців в системі ППО.  

Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/8094/1/%D0%9Fi%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0

%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA._%D0

%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80i%D0%B2.pdf 

Термінологічний словник з основ підготовки 

наукових та науково-педагогічних кадрів 

післядипломної педагогічної освіти / авт. кол. :             

Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький             

[та ін.] ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової ; 

Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти». – К. : ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, 2014. – 230 с. 

Представлене зібрання терміносистеми з основ 

підготовки науково педагогічних кадрів 

післядипломної педагогічної освіти є одним з перших 

в історії педагогіки України системним викладом 

дефініцій з актуальної проблеми – формування нової 

генерації вчених, окликаних забезпечити державі стале відтворення 

інноваційних педагогічних технологій, генерування сміливих, спрямованих у 

майбутнє ідей, продукування конкурентоспроможної на світовому освітньому 

просторі наукової продукції, виховання високоосвіченої, збагаченої 

загальнолюдськими духовними цінностями особистості суспільства знань, 

існуючого у неперервно зростаючому інформаційному просторі. 

http://lib.iitta.gov.ua/8094/1/%D0%9Fi%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA._%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80i%D0%B2.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/8094/1/%D0%9Fi%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA._%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80i%D0%B2.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/8094/1/%D0%9Fi%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA._%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80i%D0%B2.pdf


Словник дає змогу найповніше представити понятійний апарат, вживаний 

дослідниками у першій чверті ХХІ століття. 

Розрахований на науковців, педагогів, аспірантів, магістрантів та 

студентів, широке коло осіб, зацікавлених у розквіті вітчизняної науки і освіти 

Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/8301/1/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0

%B8%D0%BA_1%2C2.pdf 

Науково-методичні основи модернізації освітньої 

діяльності у вищих навчальних закладах 

післядипломної педагогічної освіти : навчальний 

посібник / В. В. Олійник, В. О. Гравіт,                        

Л. Л. Ляхоцька [та ін.] ; НАПН України, 

Університет менеджменту освіти. – К., 2014. – 177  с. 

У посібнику представлено основні результати 

науково-дослідної роботи «Науково-методичні основи 

модернізації освітньої діяльності вищих навчальних 

закладах післядипломної педагогічної освіти на 

засадах сучасних технологій». 

 Наведено результати аналізу стану 

післядипломної педагогічної освіти, обґрунтовано необхідність модернізації 

освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної 

освіти, описано структурно-функціональна модель модернізації освітньої 

діяльності у ВНЗ ППО та алгоритм і технологія  впровадження її компонентів у 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та ін. 

 Для керівників освіти,викладачів навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів. 

Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/%D0%9F%D0%BE%D1%81

%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_20141_%D0%9E%D0%BB%D

0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_N.pdf 

 

Науково-методичні засади формування психологічної 

компетентності керівників освітніх організацій у 

системі післядипломної педагогічної освіти : науково-

методичний посібник ; за наук. ред. О. І. Бондарчук – 

К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. 

У науково-методичному посібнику обґрунтовано 

науково-методичні засади формування психологічної 

компетентності керівників освітніх організацій, 

визначено зміст, основні тенденції та чинники 

психологічної компетентності управлінців, розроблено 

модель формування психологічної компетентності 

керівників освітніх організацій; обґрунтовано 

можливості її реалізації у системі післядипломної 

педагогічної освіти керівників освітніх організацій. 

http://lib.iitta.gov.ua/8301/1/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1%2C2.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/8301/1/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1%2C2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_20141_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_N.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_20141_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_N.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_20141_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_N.pdf


Науково-методичний посібник призначено керівникам освітніх 

організацій, працівника системи післядипломної педагогічної освіти, 

психологам, які працюють у галузі освіти, науковцям, які досліджують 

психологічні проблеми підвищення ефективності управління, післядипломної 

педагогічної освіти та формування психологічної компетентності фахівців. 

Режим доступу: 
http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1

%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B

C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%

D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82_%D

0%B4.pdf 

 

Інноваційна модель організації навчального 

процесу в інститутах післядипломної педагогічної 

освіти : науково-методичний посібник /                  

Ващенко Л. М., Чміль А. І., Пустова Т. В., Гаєвська 

Л. А., Драч І. І., Даниленко Л. І., Софій Н. З., 

Паламарчук В. Ф., Гринивецька Н. М.,                  

Маслов В. І. ; За наук. ред. Ващенко Л. М. – К. : 

Педагогічна думка , 2012. – 140 с. 

Науково-методичний посібник є першою 

спробою узагальнення сучасних і обґрунтування нових 

підходів до організації підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів 

у системі післядипломної педагогічної освіти України.  

 Основна увага приділяється питанням 

інноваційного розвитку післядипломної  педагогічної освіти, обґрунтуванню 

наукових основ підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-

педагогічних працівників; концептуальним підходам до формування 

інноваційного середовища в закладах післядипломної педагогічної освіти. 

Розкрито можливості трансформації європейського досвіду освітніх реформ 

вищої школи у вітчизняній системі ППО. Зміст посібника відображає сучасну 

модель організації навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації в  

умовах соціально-економічних й загальнокультурних змін; дозволяє опанувати 

технологіями планування навчального процесу, адміністративної діяльності, 

методикою оцінювання результатів навчання у контексті андрагогічних 

вимірів. 

Посібник рекомендовано фахівцям, науково-педагогічним працівникам та 

керівникам системи післядипломної освіти, молодим ученим, представникам 

органів державного управління освітою, а також тим, кому небайдужі проблеми 

освіти дорослих. Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/6998/1/%D0%92%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0

%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B

0__%D1%82_%D0%B4.pdf 

 

http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6998/1/%D0%92%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0__%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6998/1/%D0%92%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0__%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6998/1/%D0%92%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0__%D1%82_%D0%B4.pdf


 

Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції :  

сутність, зміст, технології, готовність до змін : 

навчально-методичний посібник / Пуховська Л. П., 

Артюшина М. В., Базелюк В. Г., Лушин П. В., 

Снісаренко О. С., Сніцар Л. П., Солодков В. Т., / за 

наук. ред. Л. П. Пуховської – К. : Педагогічна 

думка , 2012. – 122 с. 

Науково-методичний посібник є спробою 

аналізу євро інтеграційних процесів у сучасній теорії і 

практиці післядипломної педагогічної освіти. 

Різноманітні науково-методичні матеріали, 

присвячені теоретичному осмисленню європейського 

виміру та компетентнісного підходу в педагогічній 

освіті, аналізу аксіологічних аспектів проектування 

навчального процесу у контексті європейської інтеграції, а також 

характеристиці кращих вітчизняних практик євро інтеграційної діяльності, 

розширюють інформаційне поле та допомагають глибше зрозуміти принципи і 

динаміку розвитку інтеграційних процесів в освіті в умовах глобалізації. 

Посібник містить багатоманітний фактичний матеріал щодо формування 

готовності працівників системи післядипломної педагогічної освіти до 

сприйняття європейських цінностей та міжкультурної взаємодії. 

Для розробників освітньої політики, керівників освітніх закладів, 

науковців, викладачів, учителів, аспірантів, слухачів системи післядипломної 

освіти. Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/7003/1/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%

81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%88%

D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1

%8E%D0%BA_%D1%82_%D0%B4.pdf 

http://lib.iitta.gov.ua/7003/1/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D1%82_%D0%B4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/7003/1/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D1%82_%D0%B4.pdf
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