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Шановні колеги!
Від
імені
Національної
академії
педагогічних наук України і себе особисто
вітаю
професорсько-викладацький
склад,
слухачів, студентів, усіх працівників і
випускників інституту з визначною подією –
35-річчям із дня створення навчального закладу.
За роки свого становлення – від
Донецької
філії
Всесоюзного
інституту
підвищення кваліфікації керівних працівників
професійно-технічної освіти в м. Ленінград до
Інституту післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників ( м. Донецьк) ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» пройдено
яскравий
та
складний
шлях.
Завдяки
професіоналізму, наполегливості педагогічного
колективу Донецька філія перетворилася на
авторитетний вищий навчальний заклад, що
виконує важливе державне завдання підготовки
та перепідготовки фахівців очною та заочною
формами
навчання, за
спеціальностями,
необхідними для всіх регіонів нашої держави,
здійснює роботу з підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників
за
напрямом
0101 «Педагогічна освіта» та навчання і
перевірку знань із питань охорони праці
керівних кадрів та фахівців закладів освіти,
підприємств, установ, організацій.

Цього знаменного дня інститут має,
чим пишатися. Це високий рівень підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації та
науково-методичного супроводу, ступенева
освіта на основі вимог регіонального ринку.
Загалом увесь шлях навчального
закладу засвідчує цілеспрямоване прагнення
до вдосконалення й примноження успіхів.
Останнім часом в інституті відбулися
кардинальні зміни практично за всіма
напрямками діяльності, зокрема в науковому
плані,
навчальному
процесі.
Нинішні
здобутки пов’язані з діяльністю щодо
збереження й розвитку того досвіду, який мав
колектив інституту.
Упевнений, що і надалі, розвиваючи й
примножуючи найкращі педагогічні традиції,
відданий
справі
колектив
інституту
демонструватиме високі результати своєї
роботи.
У цей урочистий час і на довгі роки
бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя і
сімейного тепла. Нехай здійсняться всі ваші
плани, невичерпна енергія й оптимізм завжди
будуть джерелом нових звершень у
масштабній і благородній роботі на благо
України!
З повагою, Президент НАПН України, академік
Національної академії наук України, доктор
філософських наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, дійсний член
Академії політичних наук України, Російської
академії соціальних наук, іноземний член Російської
академії освіти, багатьох наукових товариств
Кремень Василь Григорович

1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ДОНЕЧЧИНИ
Професійне навчання молоді шляхом передачі їй соціально-трудового
та професійного досвіду старших існувало спрадавна. Ще у Київській Русі
було складено декілька форм професійного навчання: домашнє, общинне,
монастирське та державне.
Перші дві форми відображали традиції передачі молодому поколінню
общинного та сімейного соціально-трудового та побутового досвіду, що був
історично накопичений певними соціальними групами. В умовах замкнутого
домашнього господарства землероб володів приблизно 200 професійними
вміннями, тобто був універсалом у своїй справі та цей універсалізм повинен
був передати нащадкам.
Найбільш продуктивною була общинна система професійного
навчання, всередині якої стало розвиватися міське ремесло, почали
використовуватися нові технології та форми організації праці, тобто
з’явилася дрібна спеціалізація ремесел, диференціація знань та умінь.
Нові тенденції у розвитку середньовічного ремесла потребували
вузькоспеціальної підготовки (тобто регіональної підготовки учнів). Усе це
послужило основою формування міського ремісничого навчання. В цих
умовах відбувається становлення інституту ремісничого учнівства.
Воно могло бути різним: домашнім (у власній родині або «в людях»)
або навчання у майстерні (індивідуальна або групова форма навчання).
Пізніше з’явилося монастирське професійне навчання. Монастирі були
складними багатопрофесійними господарськими одиницями. Головною була
професія «книжника»: грамотність людини вважалася технічним промислом,
ремеслом. Проблема грамотності ремісника виникла з розвитком ювелірної
справи, металообробки. Потрібно було записувати рецепти, правила
складання сплаву, виконати виміри, зробити розрахунки та інше.
Так зароджувалися зачатки ремісничого учнівства, яке тільки у XVII
столітті виступає як сформований соціальний інститут відтворення робочих
кадрів.
У державному професійному навчанні було виділено декілька
напрямів:
- ремісниче навчання, пов’язане зі створенням майстерних палат:
збройова, золота, срібна, що виконували різноманітні замовлення на
виготовлення зброї, іконопису та живопису, ювелірні вироби;
- підготовка адміністративного апарату – піддячих;
- навчання «лікарських учнів», що представляло собою єдину форму
медичної освіти у XVII столітті.
По мірі розвитку економіки зростала потреба у відтворенні
кваліфікованих робітників. Передання учню лише власного досвіду майстра
було вже недостатньо, з’явилася потреба у створенні державних професійних
шкіл.

У травні 1804 р. у Чернігові почала працювати перша (відома нам)
реміснича школа. У 1873 р. було відкрито школу штейгерів (майстрів рудних
робіт) у Лисичанську. В 1878 р. – гірниче училище в Горлівці. У 1880 р. –
Портову ремісничу школу в Миколаєві.
Першими професійно-технічними навчальними закладами були
гірничозаводські школи, що були організовані на заводах Уралу на початку
XVIII століття та готували кваліфікованих робітників та майстрів. Однак,
широке розповсюдження професійно-технічна освіта отримала у другій
половині ХІХ століття у зв’язку зі швидким розвитком капіталізму та
зростаючою потребою у великій кількості кваліфікованих робітників. На той
час у сфері професійної освіти виділяють два типи професійно-технічних
навчальних закладів: нижчі та середні технічні та ремісничі училища, куди
приймали підлітків 13-14 років на різні строки навчання від 3 до 5 років.
Кількість різноманітних професійних шкіл, училищ, виробничих курсів
швидко зростала.
Розвиток системи професійно-технічної освіти в Україні можна
розкласти на шість етапів:
1-й етап – з 1888 р. до 1920 р. В цей час закладалась нормативна база
для функціонування системи підготовки робітничих кадрів. В Україні
формувалося кілька систем нижчої професійної освіти: промислово-технічна
освіта, підготовка спеціалістів для водного та залізничного транспорту,
сільськогосподарча освіта, жіноча професійна освіта, мережа курсів на
виробництві.
2-й етап – 1920-1929 рр. Створення та становлення української системи
нижчої професійної освіти. 11 вересня 1929 р. в Україні було оголошено
постанову ЦВК і РНК СРСР «Про встановлення єдиної системи
індустріально-технічної освіти».
Визначалися три єдині форми підготовки й перепідготовки
кваліфікованих робітників у системі індустріально-технічної освіти: шкільне
навчання, додаткова (курсова) освіта для зайнятих на виробництві, заочне
навчання. Два типи освітніх закладів – школи фабрично-заводського
учнівства (ФЗУ) та нижчі професійно-технічні школи.
Організацією шкіл ФЗУ був покладений початок створенню нової
професійної школи, яки надавала молоді одночасно загальноосвітню та
професійну підготовку.
3-й етап. 1929-1940 рр. Постановою РНК СРСР від 30 березня 1929 р.
усі школи були передані в підпорядкування ВРНГ УРСР (господарським
наркоматам).
4-й етап. 1940-1959 рр. Указом Президії ВР СРСР від 2 жовтня 1940 р.
№37 була створена державна система трудових резервів, якій були
передані в підпорядкування всі ФЗУ. Зростання промислового виробництва,
мілітаризація економіки, розробка нових родовищ корисних копалин стали
причинами створення державної системи трудових резервів.

Держава взяла на себе повне матеріальне забезпечення усіх учнів. Для
учнів було виділено спеціальний формений одяг та знаки відмінності. Усе це
привернуло до них увагу молоді та бажаючих навчатися виявилося більше,
ніж було потрібно. Училищам та школам було виділено спеціальні
приміщення для навчально-виховної роботи, навчальних майстерень та
гуртожитків.
За 1940-1959 рр. у закладах трудових резервів було підготовлено 2014
тисяч робітників різних професій.
5-й етап. 1959-1991 рр. Інтеграція професійно-технічної та народної
освіти у єдину систему, перехід до загальних навчальних планів та програм.
Усі навчальні заклади трудових резервів реорганізувалися у
професійно-технічні училища (ПТУ). У 1969 р. в УРСР вже діяло 884 ПТУ.
Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 3 квітня 1969 р. «Про
заходи подальшого поліпшення підготовки кваліфікованих робітників у
навчальних закладах системи професійно-технічної освіти» затвердила
поступове перетворення існуючих ПТУ з терміном навчання (на базі 8
класів) 1-3 роки у навчальні заклади з 3-4 річним терміном підготовки
робітників з отриманням повної середньої освіти або середні професійнотехнічні училища (СПТУ). У 1981 р. діяло 1013 професійно-технічних
навчальних закладів (ПТНЗ). З 1984 р. усі денні ПТНЗ були реорганізовані в
СПТУ.
6-й етап. Перебудова системи професійно-технічної освіти, пошук
шляхів адаптації до ринкової моделі господарювання. Від 24 липня 1991 р.
спільною постановою Міністерства народної освіти УРСР, Міністерства
праці УРСР та Президії Академії наук УРСР №7/52/59 була затверджена
«Концепція професійно-технічної освіти України», яка відповідала розвитку
суспільства на той час і визначала стратегічні напрями розвитку.
У 1998 році приймається перший в історії України Закон «Про
професійно-технічну освіту». ПТУ поступово стали перетворюватися в
багатофункціональні регіональні та галузеві професійні освітні центри.
Міністерством освіти і науки України наказом від 20 червня 2000 р.
було затверджено «Положення про вище професійне училище та центр
професійно-технічної освіти». Почала функціонувати мережа галузевих
навчально-курсових комбінатів, в яких здійснюється початкова професійна
підготовка та підвищення кваліфікації робітників.
Останнє десятиліття характеризується розвитком варіативності
організації навчально-виховного процесу у системі професійно-технічної
освіти: створення нових типів навчальних закладів у системі професійнотехнічної освіти (технічних ліцеїв, коледжів, гімназій), зближення цих
навчальних закладів з інститутами та університетами, близькими за профілем
підготовки спеціалістів. З розвитком нових економічних відносин
профтехучилища усе більше орієнтуються на пошук нових джерел
фінансування, додаткових можливостей заробляти гроші, включаючись у
виробничу діяльність, результати якої користуються попитом.

Вітчизняні вчені та педагоги постійно вдивлялися у минуле,
намагаючись зрозуміти теперішнє, знайти відповіді на одвічні питання: що
робити та як робити?
Історія професійно-технічної освіти Донеччини має глибоке коріння. З
другої половини ХІХ століття на території Донецької області завдяки її
природним багатствам, близькості ринку збуту, наявності дешевої робочої
сили швидко розвивається промисловість (вугільна, металургійна, хімічна,
машинобудування тощо). З огляду на це виникла потреба в підготовці
кваліфікованих робітничих кадрів.
При рудниках, заводах та інших підприємствах відкриваються
різноманітні навчальні заклади: штейгерські училища, середні та нижчі
технічні училища, ремісничі училища, школи ремісничих учнів, нижчі
ремісничі школи, навчальні майстерні. При професійно-технічних закладах
існували навчальні майстерні, класи. Наприкінці ХІХ століття було 22
майстерні з ливарних, ковальських, слюсарних робіт, 10 – з обробки дерева.
Професійні навчальні заклади Донбасу перебували у підпорядкуванні
Міністерства народної освіти та Міністерства торгівлі і промисловості. У
Донбасі 1889 р. було відкрито 10 училищ, а у 1910 році налічувалося вже 28
спеціальних навчальних закладів.
При Юзівському металургійному заводі в липні 1920 р. організовано
школу для підлітків, які працюють. Заняття проводилися шість разів на
тиждень по дві години після шестигодинної праці на заводі. Підлітки вивчали
арифметику, російську мову, географію, природознавство.
У 1921 році школу робітничої молоді реорганізували у фабричнозаводське училище (ФЗУ). Робочий день підлітків скоротився до чотирьох
годин.
У 1928 році збудовано навчальний корпус і майстерні: слюсарні на 90
робочих місць, механічні на 32 верстати, модельні на 25 місць, ковальні на 10
горен, а також 22 кабінети, спортзал, кінозал, бібліотеку. Усього за роки
існування училище підготувало понад 1600 кваліфікованих робітників:
металургів, металістів, транспортників. Понад 300 з них нагороджено
урядовими нагородами, медалями, орденами. Багатьом присвоєно почесне
звання «Заслужений металург УРСР».
В історії професійно-технічної освіти в Донбасі (1917-1940 років)
можна виділити 3 етапи:
- перший (1917-1920 роки) – перебудова старої технічної школи,
організація перших навчальних закладів ПТО – профтехшкіл, профтехкурсів,
шкіл-клубів, шкіл фабрично-заводського учнівства;
- другий (1921-1933 роки) – формування єдиної системи ПТО,
становлення і розвиток основних типів радянської профтехшколи (в Донбасі
– гірпромучу, рудучу та інших), відмирання професій ручної
некваліфікованої праці і народження нових – машиністів врубових машин,
газовників коксових батарей та ін.;

- третій (1933-1940 роки) – етап поступового скорочення шкільних
форм ПТО і перехід до заводських форм технічного навчання дорослих
робітників, переважно вузькопрофесійної тенденції у профтехшколі,
децентралізація і послаблення організаційно-методичного керівництва.
Роботою з підготовки нових робітників у 20-ті роки в Україні керував
Укрголовпрофос, який було організовано в складі Наркомпросу в грудні 1920
р. У 1936 р. у 83 школах Донбасу (школи Гірпромучу рудників
«Південсталі») навчалося 18 347 юнаків і дівчат.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 1940
р. «Про державні трудові резерви СРСР» вже у грудні 1940 р. у Сталінській
області було створено 63 школи ФЗН на 27 тисяч учнів, 15 РУ – на 8 тисяч
учнів і 33 залізничних училища – на 810 учнів.
Після дворічної окупації області німецько-фашистськими військами
відбулося відродження розграбованих і зруйнованих училищ і шкіл ФЗН.
Станом на 1 січня 1944 р. Сталінське обласне управління трудових резервів
створило 53 навчальні заклади, у тому числі 19 РУ, 1 залізничне училище та
33 школи ФЗН. Усього в них навчалося 12 859 учнів.
Для відбудови підприємств міністерств вугільної та металургійної
промисловості, будівництва, чорної та кольорової металургії, важкої
індустрії та сільгоспмашинобудування в 1947 р. створено багато шкіл ФЗН з
16-місячним терміном навчання, на 1 січня 1948 р. їхня кількість становила
253.
У грудні 1959 р. при Раді Міністрів УРСР створено Донецьке обласне
управління профтехосвіти Головного управління освіти, а з 1966 р. воно
підпорядковано Державному комітету Української РСР з професійнотехнічної освіти.
Згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10.03.84 р. №284 і наказом Держпрофосу УРСР від 13.07.84 р. №156/3 «Про
реорганізацію профтехучилищ системи профтехосвіти Української РСР»
реорганізовано всі середні технічні училища з одно- дворічним терміном
навчання в єдиний тип – середнє професійно-технічне (скорочено СПТУ) з
відповідними відділеннями з професій і терміном навчання залежно від рівня
освіти молоді, яка вступає до СПТУ; їм присвоєно порядкові номери з №1 до
№155 (наказ управління №409 від 10.09.84 р.).
У цей період заклади професійно-технічної освіти Донеччини
забезпечують підготовку кваліфікованих робітників згідно з удосконаленими
навчальними планами і програмами, орієнтованими на впровадження в
навчальний процес комплексних між предметних зв’язків, що відображають
взаємозв’язок загальної та професійної освіти.
Нині Донеччина має найширшу і найпотужнішу мережу професійнотехнічних навчальних закладів (119 ПТНЗ – 12,3 відсотка загальнодержавної
кількості), відкрито Державний інститут післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників (3000 слухачів щорічно).
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти в Україні в
першій чверті ХХІ століття в області здійснюється реформування

профтехосвіти на основі особистісно-орієнтованого підходу до навчання та
виховання, партнерської педагогіки, розвитку ділової активності учнів,
використання інформаційних та інноваційних педагогічних технологій.
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2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ (М. ДОНЕЦЬК) ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
2.1. Нарис історії заснування та розвитку ІПО ІПП
Процес формування першого в Донецькому регіоні спеціального
навчального закладу в системі професійно-технічної освіти розпочався в
1976 році. У 70-ті роки управлінські працівники апарату Держпрофтехосвіти
УРСР, директори та заступники директорів профтехучилищ із навчальновиробничої роботи проходили навчання у Всесоюзному інституті підвищення
кваліфікації працівників профтехосвіти в м. Ленінграді. Заступники директорів
ПТУ з навчально-виховної роботи, вихователі, майстри виробничого навчання,
викладачі естетичного виховання, керівники фізичного виховання, бібліотекарі
підвищували кваліфікацію у Донецькому філіалі Всесоюзного інституту.
Держкомітет УРСР із профтехосвіти звернувся з пропозицією до уряду про
створення в Україні Республіканського інституту післядипломної освіти.
На цих підставах, згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР №1007 від
10 грудня 1977 р. і Ради Міністрів №613 від 17 грудня 1977 р. Наказом
Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти
№110 від 10 липня 1978 р. Донецьку філію Всесоюзного інституту підвищення
кваліфікації керівних працівників і спеціалістів професійно-технічної освіти з
1 січня 1979 р. було перетворено на Республіканський інститут підвищення
кваліфікації працівників професійно-технічної освіти (РІПК).
Першим ректором з 1978 по 1983 роки
був Яковенко Леонід Федорович. Він
народився 14 січня 1929 р. у м. Ташкент у
сім’ї службовців. Своє дитинство провів у
м. Ленінград. Потім закінчив Донецький
індустріальний інститут, працював у вугільній
промисловості. Стаж викладацької роботи –
35 років. Леонід Федорович – кандидат
економічних наук, автор 26 наукових праць,
2 навчальних посібників для ВНЗ. До 1978 р.
працював у Донецькому науковому центрі
АН УРСР ученим секретарем. З 1983 року
Леонід Федорович – доцент кафедри
економіки та промисловості Донецького
політехнічного інституту, потім працював у
Донецькій філії Інституту підвищення
кваліфікації інженерно-технічних працівників
Мінвуглепрому СРСР, Донецькій державній
Яковенко Л.Ф.
академії управління, Макіївському інженернобудівельному інституті.
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На чолі з Л.Ф. Яковенко здійснювалися перші кроки становлення нового
навчального закладу. Інститут виконував роль головного навчального і
науково-методичного центру галузі й об’єднував зусилля органів і закладів
профтехосвіти щодо розробки та вирішення проблеми із забезпечення
ефективності фахового зростання керівних та інженерно-педагогічних кадрів
ПТО.
Важливим
етапом
розбудови
інституту
стало
формування
кваліфікованого професорсько-викладацького складу, створення ведучих
кафедр: кафедра організації і методики професійного навчання (завідувач
А.Г. Самборський), кафедра педагогічних технологій та педагогічної
майстерності (завідувач А.С. Нікуліна), кафедра технологій галузей
виробництва та матеріалознавства (завідувач Д.Я. Моїсеєнко), кафедра
комуністичного виховання (завідувач А.І. Лобода), кафедра соціальноекономічних дисциплін (завідувач Л.Ф. Яковенко).
Першим проректором з навчальної та наукової роботи був
Орловський Е.Д., проректором з адміністративно-господарської частини був
Геращенко Д.Д., першим секретарем партійного бюро інституту – Мегрін Г.І.

Перший проректор з адміністративно-господарчої частини
Геращенко Д.Д., ректор Яковенко Л.Ф., перший секретар партійного бюро
інституту Мегрін Г.І. (1978 р.)
В історії професійно-технічної освіти країни та Донеччини надзвичайно
важливим завданням стає інтеграція професійно-технічної та народної освіти в
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єдину систему, перехід до загальних навчальних планів та програм. Основним
напрямом діяльності інституту було забезпечення державної політики у сфері
післядипломної освіти педагогічних працівників професійно-технічної освіти,
підвищення якості фахової підготовки, надання методичної і наукової допомоги
навчально-методичним центрам обласних управлінь професійно-технічної
освіти і професійно-технічним навчальним закладам з питань сучасної
методики професійного навчання, впровадження іноваційних технологій
навчання та нових виробничих технологій.

Перший випуск слухачів (1979 р.)
Підготовка та перепідготовка слухачів проводилася на очній та заочній
формах навчання. Першим деканом факультету
інженерно-педагогічних
працівників
була
Заславська Світлана Олександрівна. Вона була
прийнята на роботу у РІПК з січня 1980 року.
На даний час Світлана Олександрівна є
заступником директора інституту з навчальної
роботи.
З 1983 р. відкрито факультет інженернопедагогічних працівників за заочною формою

Заславська С.О.
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підвищення кваліфікації. Першим деканом був Конишев В.Т.
Черговий етап розвитку інституту ознаменувався керівництвом нового
ректора – Нікуліної Алли Степанівни, яка майже 24 роки очолювала цей вуз.
Нікуліна А.С. кандидат педагогічних наук, професор, "Заслужений працівник
народної освіти України", член ЮНЕСКО, почесний член АПН України,
керівник Україно-британського проекту "Навчання ділової активності учнів
професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів".
У 1979 році прийнята в РІПК на посаду
завідувача кафедри педагогіки і психології, а з
1983 року призначена ректором цього ж
інституту. За час роботи Нікуліна А.С. внесла
значний вклад у становлення і розвиток цілісної
системи
неперервної
освіти
інженернопедагогічних працівників України.
Першочерговим завданням у цей час було
удосконалення системи підвищення кваліфікації
викладачів
спецдисциплін
та
майстрів
виробничого
навчання.
РІПК
докорінно
перебудував свою роботу. Під час курсового
навчання все більшого значення надавалося
впровадженню таких ефективних форм та
методів проведення навчальних занять: ділові
ігри, тематичні семінари, семінари-практикуми,
Нікуліна А.С.
спецкурси,
науково-практичні
конференції,
захист творчих випускних робіт, виїзні
практичні заняття, а також стажування майстрів виробничого навчання на
підприємствах із метою оволодіння новою технікою та ознайомлення з
передовими технологічними процесами.
Частка зазначених форм роботи становила до 40% навчального часу.
Більш досконалого змісту набули конференції з обміну досвідом.

14

Засідання науково-практичного семінару
Усього протягом 1985-1990 рр. для системи профтехосвіти на
тримісячних курсах необхідно було здійснити підготовку 1930 осіб резерву
керівних кадрів. Для цього розпорядженням Ради Міністрів УРСР від
10.10.1984 р. №544-р було прийнято пропозицію Держпрофосвіти УРСР про
організацію у м. Києві філіалу Республіканського інституту підвищення
кваліфікації працівників профтехосвіти, на який було покладено завдання
підвищення фахового рівня управлінського складу профтехосвіти. Філіал
розпочав свою діяльність з 10.12.1984 р.
Першим директором його був Левицький В.М.
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Відкриття Київського філіалу РІПК 1 червня 1985 року. Зліва направо
сидять: в.о. директора філіалу В. Левицький, перший заступник Голови
Комітету профтехосвіти, секретар райкому КПУ, Голова Комітету ПТО
Кадацький, представники слухачів філіалу. Виступає ректор РІПК Алла
Степанівна Нікуліна
Левицький Веніамін Миколайович, професор,
доктор психології, член Союзу психологів Німеччини,
капітан І рангу у відставці. З травня 1985 року був
директором Київського філіалу Республіканського
інституту
підвищення
кваліфікації
працівників
профтехосвіти (КФ РІПК ПТО), потім з 1986 р. по
1989 р. завідував кафедрою психології та педагогіки у
цьому ж інституті.
Після входження КФ РІПК ПТО у склад
Центрального інституту удосконалення вчителів з
1989 р. по 1998 р. працював доцентом кафедри
психології цього інституту (згодом перейменованого у
Державний інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти України). З
1989 р. по 1993 р. заступником директора з ПТО ЦІУВ був Олійник Віктор
Васильович, який потім у 1993-1997 рр. був першим проектором Українського
інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.

Випуск. Червень 1985 року. Група вихователів ПТУ
Потім були відкриті філіали у м. Харків та м. Хмельницький.
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Випуск групи заступників директорів ПТНЗ з виховної роботи (1984 р.)
У серпні 1986 року в інституті було створено навчально-наукову
лабораторію педагогічної та виробничої практики. На посаду завідувача
лабораторії було призначено доцента Василькова Василя Миколайовича.
Метою створеної лабораторії було надання слухачам курсів підвищення
кваліфікації інформації з передового педагогічного досвіду, розширення їх
практичних знань, умінь з передових методів навчання та виховання учнів,
освоєння нової техніки, ознайомлення з сучасними інноваційними
виробничими технологіями, організація та контроль стажування викладачів та
майстрів виробничого навчання ПТНЗ.
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Співробітники навчально-наукової лабораторії ПТНЗ «Педагогічної та
виробничої практики інженерно-педагогічних працівників України»( 1986-1987
навчальний рік)
Досвід роботи лабораторії було ухвалено Міністерством освіти СРСР.
Для знайомства з досвідом роботи до інституту стали приїжджати
представники галузевих інститутів Ленінграду, Казані, Свердловська,
Куйбишева, з обласних інститутів України тощо.
У 1986 році в інституті відкривається лабораторія технології
інтенсивного навчання на основі схемних і знакових моделей навчального
матеріалу. Очолює її народний учитель СРСР, педагог-новатор Віктор
Федорович Шаталов. Його лекції з педагогічної майстерності слухають на
кожному потоці підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників
профтехосвіти. Методика В.Ф. Шаталова запрацювала і в системі
профтехосвіти.
Шаталов Віктор Федорович
народився 1 травня 1927 року в місті
Сталіно (Донецьк). Педагог-новатор,
заслужений учитель УРСР (1987),
Народний учитель УРСР (1990),
ветеран Великої Вітчизняної війни.
Віктор
Федорович
закінчив
Сталінський педагогічний інститут
(1953). На педагогічній роботі у школі
з 1951 року.
З
1956
року
вів
В.Ф. Шаталов зі слухачами
експериментальну роботу з учнями, у
тому числі як науковий співробітник Науково-дослідного інституту педагогіки
УРСР (з 1973 року) та Академії педагогічних наук СРСР (з 1985 року). Учений,
педагог, викладач математики, директор школи. З 1987 року керує
лабораторією проблем інтенсифікації навчально-виховного процесу Науководослідного інституту змісту та методів навчання Академії педагогічних наук
СРСР у Донецьку.
З 1992 року Віктор Федорович – доцент Інституту післядипломної освіти
в Донецьку. Пізніше – професор Донецького інституту соціальної освіти.
Удостоєний багатьма бойовими та трудовими нагородами. Почесний президент
італійської літературно-історичної Асоціації Данте Аліг’єрі, організації захисту
та пропаганди національної культури. Українського вчителя визнали гідним
цих посад завдяки його праці «Точка опори», переклад якої вийшов в Італії.
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Святкування 80-тиріччя В.Ф. Шаталова
Шаталов В.Ф. кавалер ордена «Миколи Чудотворця» за примноження
добра на Землі, лауреат премії Сороса, лауреат кількох міжнародних премій,
автор 36 книг, виданих у 17 країнах. Педагогічний стаж – 56 років, з них більше
40 років – дослідження та експерименти. 56 років біля шкільної дошки,
двадцять п’ять років відкритих уроків з географії, фізики, астрономії, геометрії,
історії, тригонометрії, алгебри, автосправи, семінари по всьому Радянському
Союзу, Україні, книги, зйомки. Важко уявити, що хтось зможе повторити такий
шлях. Його система має стільки нюансів, що значну частину з них треба
бачити. І така можливість є: це відеозаписи уроків Шаталова, його лекцій з
педагогічної майстерності.
Найвідоміші його роботи:
 «Куди і як зникли трійки» (М., 1979);
 «Педагогічна проза» (М., 1980);
 «Точка опори» (М., 1987);
 «Оптимістична педагогіка» (М., 1988);
 «За межею звичного» (Донецьк, 1988);
 «Експеримент триває» (М., 1989);
 «Організаційні основи експериментальних досліджень» (М., 1990);
 «Психологічні контакти» (М., 1992);
 «Вигнання трійки» (М., 1994).
Віктор Федорович стверджує, що головне завдання процесу навчання –
пробудити талант у кожному учневі, викликати інтерес до навчання, основу
якого складають глибокі знання. Немає знань – немає й інтересу. Майстерність
учителя полягає в тому, щоб досягти цих якостей в урочний час при найменших
витратах праці вчителя та учнів. Саме таким повинно бути навчання в сучасній
школі.
Академія педагогічних наук України нагородила В.Ф. Шаталова своєю
найвищою нагородою – золотою медаллю Ушинського (2006).
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У
цей
період
інтенсивно
будувалися
навчальний
корпус,
гуртожиток,
база
відпочинку
«Альбатрос» на березі Азовського
моря. Територія інституту була
озеленена, обладнана, стала затишною
та приємною для навчання й
відпочинку.

Перший корпус інституту
У ці роки була визначена чітка система управління процесом
неперервного підвищення кваліфікації за такою схемою:
базова освіта –> докурсова підготовка в училищі –> навчання в РІПК –>
міжкурсова підготовка –> подальше підвищення кваліфікації в РІПК та ін.
Було накопичено значний досвід роботи, що потребував свого
усвідомлення та визначення наукових основ – організація непереривної освіти
керівних та педагогічних кадрів.
В цей час змінюється структура інституту, це обумовлено тим, що в
умовах переходу від індустріального до постіндустріального суспільства
динамічно змінювалася структура і зміст виробництва. Все це змінило
стратегію розвитку системи професійно-технічної освіти і відповідно не могло
не змінити підходи до підвищення економіко-правової освіти керівних та
інженерно-педагогічних кадрів.
У 1989 році було створено кафедру менеджменту і соціальних дисциплін.
З 1999 року обов’язки завідувача кафедри виконувала Сумятіна Л.В.
Сумятіна Лідія Василівна народилася 13 квітня
1939 року у м. Донецьк.
У 1965 році закінчила педагогічний факультет
Ростовського державного університету та отримала
спеціальність юрист-правознавець.
Після
закінчення
університету
працювала
нотаріусом, викладала у Вищій школі МВС м. Донецька,
в інституті Радянської торгівлі.
У ДІПО працювала з 1982 року старшим
викладачем на кафедрі соціально-економічних дисциплін,
була обрана народним засідателем нарсуду Ленінського
району м. Донецька.
Нагороджена медаллю «Ветеран праці».
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Основний напрям діяльності науково-педагогічних працівників кафедри
був спрямований на забезпечення керівних і педагогічних працівників
необхідними знаннями з правових, економічних і управлінських проблем
діяльності і формуванні вмінь та навичок з прийняття рішень, що ґрунтуються
на базі законодавчих та інших нормативних актів. Кафедра підвищувала рівень
правової свідомості слухачів Донецького інституту післядипломної освіти,
навчала правильно використовувати закони й інші нормативні акти при
вирішенні економічних, правових, управлінських питань, які виникають у
процесі роботи. На кафедрі працювала юридична консультація на суспільних
засадах, випускався бюлетень з нового законодавства, надавалася
консультаційна допомога професійно-технічним навчальним закладам.
Початок 90-х років характеризується кардинальними змінами в
суспільно-політичному житті Східної Європи – розпадом СРСР та
проголошенням незалежної України. В умовах глибокої суспільної кризи перед
Україною постала проблема з’ясування ступеню самоорганізації українського
народу.
Проведені наукові дослідження на цьому етапі розвитку країни показали,
що творчий потенціал основної частини кадрового складу профтехосвіти є
незначним, навчальний процес переважно здійснюється на репродуктивному
рівні. Виникла нагальна потреба наповнення сучасним психолого-педагогічним
змістом занять на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період. У
цей час було «важливо подивитися на педагогіку не так, як на науку про
виховання та освіту, а як на науку про майстерність і навіть мистецтво
виховання».
На початку 1993 року інститут пройшов ліцензування і з 26 травня
1993 р. став Державним інститутом післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників України – ДІПО ІППУ (Постанова колегії
Міністерства освіти України від 26.05.93 р., протокол 12/2 про затвердження
рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії про внесення до Державного
реєстру закладів освіти України). Інституту було надано статус Головного
координаційного науково-методичного центру діяльності навчальнометодичних кабінетів професійно-технічної освіти (Наказ Міносвіти України
№334 від 8 червня 1993 р.).
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В лабораторії передового педагогічного досвіду
Велику допомогу інституту в створенні сучасної матеріально-технічної
бази для проведення навчального процесу і для наукових досліджень надавало
Міністерство освіти України, Департамент розвитку ПТО МОН України і
безпосередньо начальник Департаменту Томашенко Віталій Вікторович, в
подальшому заступник Міністра освіти і науки.
Томашенко Віталій Вікторович (1951-2002 рр.)
народився у м. Шепетівка Хмельницької області. У
1973 році закінчив Хмельницький технологічний
інститут.
У системі ПТО працював 28 років: з 1975 р. –
майстер виробничого навчання, викладач, заступник
директора; 1983-1989 рр. – директор ПТУ №2
м. Українка Київської області.
1989-1990 рр. – радник Державного секретаріату
з ПТО Республіки Мозамбік. 1991-1992 рр. –
заступник начальника з ПТО Київського обласного
управління народної освіти. 1992-1998 рр. – головний
консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти та
науки. 1998-2000 рр. – заступник Міністра освіти України. З 2000 р. –
начальник Департаменту розвитку ПТО МОН України.
Віталій Вікторович – автор науково-методичних посібників та
підручників для системи ПТО. Він співавтор підручників для учнів професійнотехнічних навчальних закладів будівельного профілю за інноваційної
модульною технологією, які одержали гриф МОН: «Кам’яні роботи» (3 томи),
«Штукатурні роботи» (2 томи), «Малярні роботи» (3 томи).
Томашенко В.В. – заслужений працівник освіти України. Він був членом
робочої групи з розробки законів України «Про освіту», «Про професійно-
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технічну освіту», «Про загальну середню освіту» та низки нормативноправових актів з ПТО, зокрема положень про ПТНЗ, про організацію
навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.
Йшли роки… Роки оптимізації системи підвищення кваліфікації у
напрямі більшої гнучкості та саморегулювання.
У 1995 році з метою подальшого впорядкування розвитку підвищення
кваліфікації, перепідготовки, перекваліфікації спеціалістів різних галузей
інститут був підпорядкований Донецькому державному університету (наказ
Міносвіти України №327 від 27 листопада 1995 року).
У 1997 році інститут був виведений із підпорядкування Донецького
державного університету і став структурним підрозділом Державної академії
керівних кадрів освіти без права юридичної особи (Постанова Кабінету
Міністрів України №526 від 25 травня 1997 р., накази: Міносвіти України №360
від 30.09.07 р. та ректора Академії №01-06/120 від 01.10.97 р.).
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1327 від 22 липня
1999 р. інститут вийшов із підпорядкування Державної академії керівних кадрів
освіти України, яка ліквідувалася, і під назвою «Донецький інститут
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників» увійшов до складу
Академії педагогічних наук України (Наказ президента АПН України №23 від
27 липня 1999 р.).
Організаційно на той час інститут мав: 22 навчальні аудиторії, 5
комп’ютерних класів, методичний центр, редакційно-видавничий відділ,
бібліотеку, актовий зал, спортивний зал, гуртожиток, санаторій-профілакторій
«Здоровье».

Гуртожиток інституту
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На базі гуртожитку у 1991 році було відкрито санаторій-профілакторій
«Здоровье».
Відкриттям та організацією роботи профілакторію займався його
головний лікар – Репін Віталій Васильович. У штаті профілакторію працювали
лікарі (стоматолог, терапевт, фізіотерапевт, гінеколог, невропатолог,
отоларинголог та інші), медичні сестри (маніпуляційні, дієтсестра, масажист).
Усього близько 50 осіб. Щомісяця профілакторій безкоштовно обслуговував
200 осіб (слухачів ДІПО ІПП та співробітників), це 2200 осіб на рік. Усілякі
водні процедури, циркулярні душі, електротерапія, магнітотерапія,
ультразвукова терапія, світлолікування, теплолікування, аерозоль-терапія,
кисневі коктейлі, масаж, лікувальна фізкультура тощо. Не кожен санаторій міг
похвалитися такими різноманітними видами медичних послуг. Тут же
працювала їдальня на 150 осіб з дієтичним харчуванням. Слухачі, що

Кімната студентів у гуртожитку
приїжджали на курси підвищення кваліфікації, мали змогу за цей час ще й
суттєво покращити стан свого здоров’я. На першому поверсі гуртожитку
працювали: перукарня, косметичний салон, пральня.
На узбережжі Азовського моря, на території бази відпочинку
«Альбатрос», інститут має свій будиночок для щосезонного відпочинку та
оздоровлення співробітників інституту та їх сімей (близько 70 осіб за сезон).
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База відпочинку «Альбатрос»

Спортивний зал інституту – один із найбільших спортивних залів
м. Донецька
Основними напрямами діяльності інституту в ті роки були:
1. Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників
профтехосвіти, педагогічних працівників технікумів, керівних
кадрів та фахівців з охорони праці.
Показники комплектування інституту 1980-2003 роки
Підвищення кваліфікації
Рік
1980

Всього план
4573

Всього факт
4595

% виконання
100,4
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1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Всього

5989
5622
5573
5330
4820
4163
7680
7739
10030
7361
5410
3345
3331
2967
2091
2170
2575
2575
2580
2580
2580
2580
2580
103664

4554
5508
5465
5299
7536
4163
7966
7778
6965
5958
5578
3691
3449
2982
2321
2398
2722
2803
3018
2889
2631
2812
2889
103315

76
98
98
99
156
100
103
100,5
69
80
103
110
103,5
100,5
110
110
105,7
108,8
117
112
102
109
112
99,5
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Структура інституту (2004 рік)
Академія педагогічних наук України
Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
Вчена рада

Ректор

Відділ організації
бухобліку і звітності

Канцелярія

Факультет підвищення
кваліфікації ІПП

Спецфакультет
"Психологія"
Кафедра
психології

Кафедра менеджменту
та соціальних
дисциплін

Проректор

Кафедра
педтехнологій та
педмайстерності

Помічник ректора з АГР

Підготовче відділення для
навчання іноземних громадян
Аспірантура

Кафедра методики
професійного навчання
та охорони праці

Лабораторія
модульного навчання
Лабораторія
комп'ютерної
техніки

Лабораторія
дистанційного
навчання

Бібліотека

Навчальна частина

Методичний центр

Адміністративногосподарча частина
Санаторійпрофілакторій
Гуртожиток
Пральня
Перукарня
База відпочинку
"Альбатрос"

Редакційно-видавничий відділ
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2. Перепідготовка фахівців за спеціальністю «Практичний
психолог».
Для цього у 1991 році для перепідготовки фахівців з вищою освітою був
створений спеціальний факультет «Практична психологія». На посаду декана
факультету призначається В.М. Васильков, кандидат медичних наук, доцент,
відмінник освіти України.

В.М. Васильков
На цій посаді Василь Миколайович працював 7 років. Він автор більш
280 наукових та науково-методичних праць з питань фізіології праці, загальної,
педагогічної та вікової психології. Має 7 науково-методичних посібників.
Термін навчання майбутніх психологів, на базі вищої освіти, складав
один рік при очній формі навчання та два роки при заочній формі. Плановий
набір студентів – 100 чоловік на рік за направленням обласних управлінь освіти
України.
Для ефективного рішення поставлених задач була утворена базова
кафедра психології, яку очолив, запрошений з Молдавії фахівець, кандидат
психологічних наук Юрій Борисович Максименко.

28

Ю.Б. Максименко
Юрій Борисович народився 14.01.1949 р. у с. Блотниця Сумської області.
З 1960 по 1967 роки навчався у Московському Суворовському училищі.
У 1972 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут
ім. М. Горького за спеціальністю: сурдопедагогіка, вчитель шкіл глухих та
туговухих, сурдопедагог.
З 1992 по 2005 роки доцент, завідувач кафедри психології, професор
Республіканського інституту післядипломної освіти.
У 1994 р. захистив докторську дисертацію.
У 1996 р. Юрію Борисовичу присвоєно вчене звання професора.
Під його керівництвом в інституті було захищено 12 кандидатських і
3 докторських дисертації. Він засновник і перший керівник Регіональної
асоціації психологів Донбасу.
Зараз Юрій Борисович декан Художньо-графічного факультету
Південноукраїнського Національного університету ім. К.Д. Ушинського.
В червні 1992 року відбувся перший випуск дипломованих психологів із
кваліфікацією «Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти».
Тоді ця спеціальність в регіоні була дуже дефіцитною.
Саме в цей період були сформовані традиції, установилися високі вимоги
до планування і проведення навчального процесу. Узагалі до 2004 року
спецфакультет випустив понад 800 дипломованих фахівців. Саме вони зараз
найавторитетніші практичні психологи регіону. Багато з них займають керівні
посади в системі освіти.
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Ільїна Т.Б. зі студентами спецфакультету (1999 р.)
На спецфакультеті проходили навчання представники бізнесу, силових
структур, органів державного управління тощо.
З 1 грудня 1998 року при кафедрі психології відкрито аспірантуру зі
спеціальності 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». Керівництво
аспірантурою було покладено на завідувача кафедрою психології, доктора
психологічних наук, професора Максименко Ю.Б. та кандидата педагогічних
наук, доцента Коргун Ларису Миколаївну, яка з 1999 року виконувала обов'язки
завідувача аспірантурою.
3. Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні
заклади.
Підготовче відділення для іноземних громадян за напрямком підготовки
до вступу у вищі навчальні заклади України було створено як структурний
підрозділ інституту в лютому 1993 року. Підготовка іноземних громадян
здійснювалася на базі повної середньої освіти терміном 10 місяців. Існували
п’ять основних профілів навчання: гуманітарний, природознавчо-науковий,
медично-біологічний, технічний та економічний.
Діяльність підготовчого відділення складалася з наступних видів робіт:
навчальної,
методичної,
науковопрактичної, організаційної та виховної.
Специфіка роботи з іноземним
контингентом обумовила необхідність
підбору висококваліфікованих кадрів,
спеціально орієнтованих на довузівське
навчання іноземних громадян, що
визначило
доцільність
створення
підрозділу. За 12 років роботи на
підготовчому
відділенні
пройшли
Співробітники підготовчого
навчання більш 400 студентів із 14 країн
відділення
світу.
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Очолювала підготовче відділення Селицька Наталія Семенівна. Стаж
викладацької роботи – 42 роки. Закінчила Донецький національний університет
у 1972 році. Має великий досвід роботи з іноземними студентами у Донецькому
медичному інституті, Донецькому політехнічному інституті та за кордоном.
Селицька Н.С. нагороджена почесною відзнакою "Орден за високий
професіоналізм" та Золотим орденом "Взірець професіоналізму".

Завідувач підготовчого відділення Селицька Н.С. зі студентом з Марокко
Складовою
частиною
педагогічного
процесу
була
виховна робота з іноземними
студентами. Куратори та іноземні
студенти були безпосередніми
організаторами свого дозвілля.
Стало
традицією
проведення
Вечора знайомств, Осіннього балу,
Новорічних свят за національними
традиціями студентів тощо.
Регулярно
проводилися
спортивні змагання з баскетболу,
Виступ іноземних студентів з
українськими народними піснями
футболу, бейсболу.
Із задоволенням іноземні студенти
відвідували дитячі садки та школи, музеї,
виставки, театри міста, їздили на
відпочинок на узбережжя Чорного моря.

Іноземні студенти на канікулах у
Криму
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У березні 2002 року в ДІПО ІПП було створено Центр навчання ділової
активності в межах українсько-британського проекту «Навчання ділової
активності учнів професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних
закладів». Мета проекту – розробка програми навчання ділової активності (ДА)
в ПТНЗ Донецької області, яку можна було б поширити на всю Україну.
А результатом стала ефективна програма впровадження навчання ділової
активності у професійно-технічних навчальних закладах Донецької області,
розробка відповідних навчальних і методичних матеріалів, упровадження
ефективної моделі підготовки тренерів, сприяння встановленню ефективних
зв’язків між ПТНЗ і підприємницькими структурами Донецької області,
підготовка стратегії подальшого поширення програми навчання ДА у сусідніх
областях.

Учасники проекту «Ділова активність», викладачі ПТНЗ Донецької
області з візитом у м. Дарем (Великобританія) для обміну досвідом
Перший етап проекту відбувався до вересня 2004 року. Директором
Центру навчання ділової активності при ДІПО ІПП був Дмитро Паньков.
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Міністерство освіти і науки
України

Міністерство зі справ
міжнародного розвитку

Головне управління освіти і
науки Донецької області

Фонд розвитку малого та
середнього бізнесу університету
м. Дарем

Інститут післядипломної освіти
інженерно-педагогічних
працівників

Українсько-британський проект
«Ділова активність»
2000-2005

Бізнес-школа Даремського
університету

Учасники проекту

Словенія

Росія

Цілі проекту:
-

-

інформування про бізнес та розвиток здібностей щодо
створення власної справи у учнів професійно-технічних та
загальноосвітніх навчальних закладів;
ознайомлення молоді з процесами підприємництва та
створення бізнесу;
удосконалення навичок, моделей поведінки і якостей
підприємливості при прийнятті будь-яких професійних,
економічних та соціальних рішень в суспільному житті.

Латвія

Результати проекту:
-

-

створено навчально-методичний комплекс: навчальнометодичний посібник для педагогів, типові навчальні
плани та програми з предметів «Основи підприємницької
діяльності» та «Ділова активність», навчальні посібники
для учнів «Працюю на себе» та «Ділова активність»,
робочий зошит для учнів;
підготовлено 385 педагогів та 100 методистів системи
ПТО у Донецькій області, 90 педагогів Луганської області.
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У різні роки обов'язки проректора у інституті виконували: Балабан В.М.,
Начатой Д.Є., Чернишов О.І., Цапов Г.П., Матвєєв Г.П., Торба Ю.М.,
Заславська С.О., Гузенко О.С.
Чернишов Олексій Іванович народився
10.03.1947 р. у с. Клинова Тульської області.
У 1977 р. закінчив Тульський державний
педагогічний
інститут,
вчитель
історії
та
суспільствознавства.
З 13.05.1988 р. – старший викладач ДІПО ІПП.
1989 р. – проректор з науково-методичної та
виховної роботи.
1990-1994 рр. – проректор з навчальновиробничої на науково-методичної роботи даного
інституту.
Чернишов Олексій Іванович – кандидат
педагогічних наук (1984 р.), доцент (1990 р.), член
Союзу журналістів України, ректор Донецького
обласного інституту післядипломної педагогічної
Чернишов О.І.
освіти.
О. І. Чернишов є автором більш 50 публікацій у наукових професійних
виданнях.
Суттєвий вклад в розвиток інституту зробив
Матвєєв Геній Павлович
Геній Павлович (7.10.1938 р. – 28.01.2005
р.) народився в селищі Нарково Ворошиловської
області в родині службовців.
У 1955 році закінчив Білокаменську
середню школу та два роки працював
різноробочим на Білокаменському шамотному
заводі.
1960 рік – закінчив Штеровський
енергетичний технікум.
У 1968 році закінчив Краматорський
індустріальний інститут та отримав спеціальність
"інженер-електромеханік",
з
цього
року
розпочалася його викладацька діяльність.
1973-1976 рр. – аспірант Донецького
Матвєєв Г.П.
політехнічного інституту, а з 1976 року асистент
кафедри "Обчислювальна техніка в інженерних та
економічних розрахунках" Краматорського індустріального інституту.
У 1978 р. Геній Павлович захистив кандидатську дисертацію.
З 1985 по 1989 роки – працює доцентом у вищевказаному інституті. На
цей час у Матвєєва Г.П. 52 наукові праці.
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З 1990 р. – завідувач кафедри "Організація та методика професійного
навчання" РІПК.
1993 р. – декан спецфакультету "Менеджмент в освіті та інженерпедагог".
Висококваліфікований спеціаліст, дуже відповідальний, успішно керує
науково-дослідною роботою з модульного навчання професіям. Є науковим
керівником експерименту в ПТУ Донецької та Луганської областей зі
впровадження модульної системи навчання.
Геній Павлович був вимогливим до себе та колег, справедливий у
відношеннях з підлеглими, користався авторитетом у слухачів та співробітників
інституту.
З 1.09.1995 р. по 2005 р. – проректор з навчально-виробничої та науковометодичної роботи. Залишив після себе 61 наукову працю.
Торба Юрій Іванович народився 12 січня 1956
року в с. Старомлиновка Донецької області. У 1975 р.
закінчив
Сєвєродонецький
хіміко-механічний
технікум. У 1990 р. закінчив Слов’янський
державний педагогічний інститут і отримав
спеціальність учителя загальнотехнічних дисциплін.
З 18 листопада 1997 р. працював в ІПО ІПП на
посаді начальника науково-методичного відділу, а
згодом
–
старшим
викладачем
кафедри
педмайстерності і педтехнологій. Після закінчення
аспірантури у 2005 році захистив дисертацію та
отримав науковий ступінь кандидата педагогічних
наук за спеціальністю «Теорія і методика
професійної освіти».
З 28 лютого 2005 до 31 липня 2007 р. Ю. І.
Торба Ю.І.
Торба займав посади проректора з навчальновиробничої роботи, а потім першого проректора ДІПО ІПП.
Зараз основна професійна діяльність присвячена розвитку професійнотехнічної освіти в Донецькому регіоні на посаді заступника начальника
обласного відділу освіти. Сфера наукових інтересів – «Професійна
компетентність керівних працівників ПТНЗ». Має понад 30 публікацій
наукового та навчально-методичного характеру. Нагороджений Почесною
грамотою Національної академії педагогічних наук України за активну участь у
науково-методичній діяльності з питань професійної освіти і навчання, знаком
Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти «За вагомий внесок у
розвиток професійної освіти», знаком Міністерства освіти і науки України
«Відмінник освіти України».
19 років працював в інституті Полторак І.А., очолюючи навчальний
відділ.
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Іван Антонович народився 8 квітня 1930 року
в с. Благовіщенка Запорізької області. У 1950 році
закінчив Курахівську СШ і був направлений до
Московського прикордонного військового училища
КДБ СРСР. Після закінчення училища до 1980 р.
служив у військах Московського, Ленінградського і
Прибалтійського військового округів на посадах
політскладу. У 1980 р. був звільнений у відставку за
станом здоров’я у званні підполковника.
Нагороджений 9 медалями за бездоганну
службу і військову доблесть у Збройних силах
СРСР.
У 1973 р. закінчив Псковський державний
Полторак І.А.
педагогічний інститут ім. С. М. Кірова і отримав
кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
З 18 червня 1985 р. прийнятий на посаду старшого методиста лабораторії
організації навчального процесу РИПК, а з 13 березня 1986 р. переведений на
посаду завідуючого лабораторією організації навчально-виховного процесу. З 1
вересня 1997 р. очолював навчальний відділ ІПО ІПП.
З 2 лютого 2004 р. звільнений за власним бажанням у зв’язку з
погіршенням здоров’я.
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2.2. Ветерани праці, які пропрацювали в інституті 20 та більше років
Заславська Світлана Олександрівна
Світлана Олександрівна народилась у 1939 р.
у м. Донецьк (м. Сталіно). Закінчила Сталінський
будівельний
технікум
(1958 р.),
а
потім
Ростовський-на-Дону
інженерно-будівельний
інститут (1964 р.). Кандидат технічних наук
(1975 р.), доцент (1984 р.).
З січня 1980 року – старший викладач
кафедри
методики
професійно-технічного
навчання. Пізніше працювала доцентом цієї
кафедри,
деканом
факультету
інженернопедагогічних працівників, проектором з науковометодичної роботи.
Заславська С.О. організатор педагогічного та
виробничого стажування викладачів та майстрів
виробничого навчання. За її ініціативи вперше в Україні застосовано модульну
систему підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників на
діагностичній основі.
Науково-педагогічний стаж більш 33 років.
Автор 74 друкованих праць, у тому числі: 18 підручників (у
співавторстві) для будівельних ПТНЗ, які отримали гриф МОН. Серед них:
"Кам'яні роботи" – 3 томи (2000-2001 рр.), "Штукатурні роботи" – 2 томи
(2004 р.), "Малярні роботи" – 3 томи (2006 р.), "Лицювальні роботи" – 3 томи
(2010 р.), "Деревообробка" – у 4-х томах (2012 р.).
Вищезазначені підручники розроблені за інноваційною модульною
технологією навчання.
Світлана Олександрівна нагороджена ювілейною медаллю "За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина",
знаком "Відмінник освіти України", медаллю "А.С. Макаренко", почесним
знаком "Ушинський К.Д." та почесними грамотами.
Зараз Заславська С.О. працює заступником директора ІПО ІПП УМО з
навчальної роботи.
Костюченко Михайло Петрович
Стаж роботи Михайла Петровича в даному
колективі – 32 роки (з часу створення інституту,
грудень 1978 р.).
Народився 07.08.1949 р. у с.м.т. Корнін
Житомирської області.
1972 р. – закінчив Київський державний
педагогічний інститут ім. М.Горького, одержав
кваліфікацію за дипломом: вчитель фізики та
електроніки.
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16.12.1978 р. – викладач кафедри технології галузей виробництва та
матеріалознавства РІПК ПТО.
З 01.10.1996 р. – старший викладач кафедри методики професійного
навчання і охорони праці ДІПО ІПП.
У 2009 році Костюченку Михайлу Петровичу присуджено науковий
ступінь кандидата педагогічних наук.
Протягом останніх 15 років відповідально виконував науководослідницькі роботи, які проводив інститут з проблем підвищення ефективності
післядипломної освіти та професійного навчання, разом із співпрацівниками
кафедри розробив нову концепцію модульного навчання професії.
Має 63 наукових і методичних праці з проблем модульних технологій
навчання і теорії навчальних знань.
Нагороджений почесними грамотами АПН України 2003 року та
Університету освіти у 2009 році.
Звільнився 19.01.2010 року.
Криворотько Наталія Миколаївна
Наталія Миколаївна народилася 1 квітня 1961
року у м. Горлівка Донецької області.
У 1986 році закінчила Донецький державний
медичний інститут по спеціальності "лікувальне діло" і
здобула кваліфікацію лікаря.
Після інтернатури працювала лікарем-терапевтом
цехової лікувальної дільниці у міській лікарні №6.
З 18.02.1991 року прийнята на посаду лікарятерапевта санаторія-профілакторія РІПК, потім ДІПО
ІПП.
Зараз Наталія Миколаївна працює лікарем
медичного пункту інституту.
Наталія Миколаївна кваліфікований працівник, щиро відданий своїй
справі.
Маценко Людмила Леонтіївна
Пропрацювала в інституті 25 років.
Народилася 23 червня 1966 року у м. Курахове
Донецької області.
У 1984 році закінчила Донецьке культурнопросвітницьке училище за спеціальністю "бібліотечна
справа".
Працювала бібліотекарем Краснопахарської
сільської бібліотеки, Артемівської ЦРБ.
З 12.05.1988 року Людмила Леонтіївна
прийнята на посаду бібліотекаря РІПК.
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Микуляк Орест Павлович
Народився 02.01.1937 р. в м. Бровари.
1960 р. – закінчив Чернівецький державний
університет, фізико-математичний факультет.
1979 р. – вчений ступінь кандидата технічних
наук.
1989 р. – присвоєно вчене звання доцента.
У інституті Орест Павлович працює з 1985 року.
Науково-педагогічний стаж роботи – 45 років.
З 1993 по 2003 роки працював на посаді
завідувача кафедри методики професійного навчання
та охорони праці.
Микуляк О.П. є одним з авторів розробки
модульних технологій і системи професійного
навчання, за якими в інституті з 1995 по 1998 роки були проведені наукові
дослідження та розроблені підручники для підготовки кваліфікованих
робітників у системі ПТО.
Наказом Міністерства освіти і науки України за високі досягнення у
науково-педагогічній діяльності та у зв’язку з 25-річчям Донецького інституту
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Микуляку О.П.
було присвоєно звання «Відмінник освіти».
Михайлова Катерина Назарівна
Народилася 01.05.1951 року у селі Червона
Дубина Хмельницької області. Після закінчення
школи у 1971-1973 роках працювала санітаркою
лікарні №2 м. Донецьк.
З 1973 по 1985 роки – машиністка у
Донецькому
комітеті
по
телебаченню
і
радіомовленню.
Закінчила курси секретарів-машиністок.
1985-1986
рр.
–
УВД
Донецького
облвиконкому – стенографістка-машиністка.
Катерина Назарівна була прийнята в РІПК у
серпні 1986 року на посаду старшого лаборанта. З
листопада 1986 року призначена на посаду завідувача канцелярії і редактора
редакційного відділу.
Михайлова К.Н. нагороджена Почесною грамотою АПН України за
високі досягнення у навчально-виховній роботі та з нагоди 25-річчя Донецького
інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН
України у 2003 році.
25 років Катерина Назарівна сумлінно відпрацювала у вузі.
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Нікуліна Алла Степанівна
Алла Степанівна народилася 29 травня
1936 р. у м. Мелітополь. У 1957 р. закінчила
Мелітопольский державний педагогічний
інститут
за
спеціальністю:
викладач
математики,
креслення
та
малювання.
Працювала вчителем школи, інспектором
районного та обласного відділів освіти, з
1966 р. – директором школи №9 м. Донецька,
з 1973 р. – директор Донецького обласного
інституту удосконалення вчителів, з 1979 р. –
завідувачем кафедри, ректором РІПК – у
подальшому ДІПО ІПП.
У 1977 р. захистила кандидатську
дисертацію, у 1986 р. їй присвоєно вчене звання доцента, а у 1990 р. – звання
професора по кафедрі педагогіки, у 1992 р. – почесне звання "Заслужений
працівник народної освіти України". 05.12.2003 р. була обрана почесним
членом АПН України.
За час роботи директором ДІУВ (1973-1979 рр.) при безпосередній
особистій участі Нікуліної А.С. були виявлені педагоги-новатори:
В.Ф. Шаталов і С.М. Лисенкова.
Алла Степанівна – автор 141 друкованої роботи, у співавторстві – 71.
З 2001 р. по 2005 р. була керівником Українсько-Британського проекту
«Навчання ділової активності учнів професійно-технічних та загальноосвітніх
навчальних закладів».
Нікуліна А.С. вела велику громадську роботу, обиралась депутатом
Ленінської (м. Донецьк) районної Ради народних депутатів, членом її
виконкому, членом Всесоюзної ради директорів ІПК, членом фахової ради з
ліцензування та акредитації навчальних закладів післядипломної освіти та
підвищення кваліфікації МОН України.
Нагороджена орденом "Знак пошани", медалями "За доблестный труд",
"За трудовое отличие", "А.С. Макаренка", "Ветеран праці", нагрудними знаками
"Відмінник народної освіти", "Заслужений працівник народної освіти",
бронзовою, золотою медалями та Дипломом Пошани ВДНГ СРСР, грамотою
Президента України тощо.
Петроченко Ніна Миколаївна
Народилася 13 квітня 1958 року у селі Раздольне
Старобешівського району Донецької області у родині
колгоспників. Після закінчення середньої школи у селищі
Мар'янівка Старобешівського району Донецької області
працювала шкільним бібліотекарем.
У 1976 році вступила до Харківського державного
інституту культури на бібліотечний факультет на денну
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форму навчання. Одержала спеціальність "бібліотекар-бібліограф".
З 1980 до 1985 року працювала завідувачем відділу комплектування
Донецької централізованої бібліотечної системи для дорослих.
З 10.07.1985 року прийшла працювати до Республіканського інституту
підвищення кваліфікації бібліотекарем, потім старшим бібліотекарем.
З 25.03.2002 року і до сьогодні – завідувач наукової бібліотеки ІПО ІПП
УМО.
У 2004 році нагороджена грамотою Академії педагогічних наук України
за сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди 25-річчя інституту.
2006 рік – Подяка міського голови за сумлінну працю, особистий вклад у
виконання програми соціально-економічного розвитку Ленінського району та
м. Донецька.
Родіонова Валентина Василівна
Народилася 17 березня 1952 року у
с. Новомилородівка
Дніпропетровської
області.
Після школи, у 1970 р. закінчила
музичне педагогічне училище. В інституті
працює з 02.01.1985 р., спочатку черговою у
гуртожитку №2, а з 1987 р. черговою у
гуртожитку №1.
Від інституту була направлена на курси
ліфтерів, після закінчення яких її було
переведено на посаду чергова-ліфтер. У 2007
році Валентина Василівна вийшла на пенсію
та залишилася працювати на своїй посаді. Родіонова В.В. за час роботи
черговою гуртожитку сумлінно виконує свої обов'язки, користується повагою
серед співробітників і слухачів.
Семенчук Лариса Іванівна
03.06.1952 р. – 09.09.2013 р.
Народилася у м. Донецьк. Після закінчення СШ
№55 у 1970 році вступила до Донецького інституту
Радянської торгівлі. Після третього курсу припинила
навчання, у зв'язку з народженням дитини.
Працювала на Донецькій трикотажній фабриці
(1971-1977
рр.),
у
ПМК-8
тресту
"Донецькспецсільхозмонтаж".
З 10.10.1991 р. прийнята у РІПК на посаду
кастелянші гуртожитку №1, а з 16.11.1992 р. завідувач
гуртожитку №1 ІПО ІПП.
З 03.02.2004 р. – за сумісництвом працювала паспортистом.
З 01.07.2007 р. за станом здоров'я переведена з посади завідувача
гуртожитком на посаду кастелянші цього гуртожитку.
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Лариса Іванівна відпрацювала в інституті 22 роки. За цей час вона
зарекомендувала себе як талановитий організатор та керівник. Вона
користувалася великою повагою серед співробітників гуртожитку та інституту.
Нагороджена почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю.
Сивочуб Тамара Олександрівна
Народилася 21 грудня 1958 року у м. Сніжне
Донецької області. Після закінчення школи, з 1976 по
1985 роки працювала бібліотекарем Ленінської
бібліотеки для дорослих м. Донецька.
У
1977
році
вступила
до
Донецького
культпросвітницького
училища
на
бібліотечне
відділення та у 1979 році закінчила училище.
У 1980 році Тамара Олександрівна вступила до
Харківського державного інституту культури та у 1986
році закінчила його, отримавши кваліфікацію бібліотекар-бібліограф.
З 01.09.1985 року Сивочуб Т.О. працює бібліотекарем ДІПО ІПП, з
27.06.1988 р. – старшим бібліотекарем, з 03.07.2003 р. – бібліотекарем першої
категорії.
28 років Тамара Олександрівна пропрацювала у цьому інституті.
Фесич Галина Григорівна
Стаж роботи Фесич Галини
Григорівни в інституті складає 31 рік.
Галина Григорівна народилася
1.10.1957 р. у с. Нижня Груня Курської
області. У 1987 р. закінчила Донецький
інститут радянської торгівлі, здобула
кваліфікацію "економіст".
Вона була прийнята на роботу в
Республіканський інститут підвищення
кваліфікації працівників профтехосвіти у
1983 році на посаду секретаря.
У 1986 році переведена на посаду
старшого методиста з економіки та
планування навчального процесу.
З 1996 року та на цей день Галина Григорівна сумлінно працює в
бухгалтерії на посаді провідного бухгалтера.
Галина Григорівна – кваліфікований, відповідальний працівник,
нагороджений почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю.
Харагірло Віра Єгорівна
Народилася 15 червня 1960 року у с. Хвощеватівка Воронезької області.
Після закінчення школи у 1977 році вступила до Харківського
державного інституту культури, спеціальність "бібліотекознавство та
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бібліографія", та у 1981 році отримала диплом за спеціальністю "бібліотекар,
бібліограф".
1985-1987 рр. – закінчила повний курс
факультету комсомольської роботи Вищої
комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ.
Працювала бібліотекарем, методистом,
другим секретарем Бобровського райкому
ВЛКСМ.
У листопаді 1990 р. почала працювати в
РІПК на посаді бібліотекаря.
З 10.02.1993 р. – методист методичного
центру РІПК, з 01.06.2006 р. – методист вищої
категорії, з 1 квітня 2007 р. – завідувач
лабораторії "Педагогічного досвіду", а потім
завідувач відділом педагогічних технологій.
У 2000 році закінчила Донецький
державний
університет
за
спеціальністю
"соціальна педагогіка".
Віра Єгорівна у 2012 році закінчила Інститут післядипломної освіти
інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
(м. Донецьк) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка вищої
школи" та здобула кваліфікацію магістра – викладача університетів та інших
вищих навчальних закладів.
Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,
грамотою Національної академії педагогічних наук України, Лауреат
Всеукраїнського методичного турніру "Моє покликання – методист" і
нагороджена почесним дипломом МАКБЕЗ, відмінник освіти України (2012 р.).
Харагірло В.Є. є автором 26 друкованих видань, у т.ч.: статей – 16,
методичних рекомендацій – 10.
З грудня 2004 р. Віра Єгорівна – голова профспілки інституту.
Чурилова Олена Валентинівна
В інституті працює 26 років.
Народилася 20 жовтня 1961 року у
м. Донецьку.
Після закінчення СШ № 25, поступила
в ТУ № 17 поліграфістів м. Донецька на
спеціальність «друкар високого друку».
Потім працювала у видавництві «Радянська
Донеччина». У 1982 р. закінчила курси
секретарів-друкарок.
Працювала
в
РБМУ № 7 тресту «Донхімремонт» на посаді
секретаря-друкарки.
З 12.01.1987 року прийнята на посаду
старшого лаборанта лабораторії організації педагогічної та виробничої
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практики, а з січня 1990 року переведена на посаду лаборанта кафедри
педагогіки.
Грамотний і відповідальний працівник.
Технічний редактор більшості науково-методичних посібників,
рекомендацій, збірників наукових праць кафедри.
Нагороджена грамотами Інституту післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників (м. Донецьк) за плідну діяльність та активну участь у
роботі й громадському житті інституту, Національної академії педагогічних
наук України за сумлінне виконання службових обов’язків, високий
професіоналізм та з нагоди 20-річчя заснування Академії (2012 р.).
Шевчук Світлана Степанівна
Народилася 7 січня 1947 року у
м. Костянтинівка Донецької області.
Після закінчення СШ №5 у 1965 році
розпочала роботу на Костянтинівському заводі
"Автоскло" оператором фацетного стану, де
працювала до 1970 року.
У 1971 році вступила до Донецького
державного університету та у 1976 році закінчила
з відзнакою, отримавши кваліфікацію фізика,
викладача фізики.
У 1976 році вступила до аспірантури
Донецького фізико-технічного інституту АН України та у 1979 році закінчила
її.
1979-1981 рр. – працює молодшим науковим співробітником ДФТІ АН
України.
1981-1989 рр. – молодший науковий співробітник Донецького філіалу
Інституту проблем матеріалознавства АН України.
1989-1993 рр. – фізик І категорії Макіївського особового
конструкторсько-технологічного бюро Інституту проблем матеріалознавства
АН України.
З 01.09.1993 року – старший викладач кафедри "Організація та методика
професійного навчання" ДІПО ІПП.
1994-2004 рр. – голова профспілкового комітету ДІПО ІПП.
Має більш 60 друкованих праць, у тому числі 7 методичних посібників. У
2012 році посіла 2-е місце у конкурсі ІПО ІПП УМО на кращу науковометодичну розробку.
За результатами науково-педагогічної та громадської діяльності
нагороджена Почесними грамотами НАПНУ, департаменту ПТО Міносвіти і
науки України, Донецького обкому профспілки працівників освіти і науки. У
2012 році нагороджена знаком НАПНУ "Ушинський К.Д."
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2.3. Ретроспектива наукового дослідження проблем професійно-технічної
освіти
З 2009 року Верченко Надія Вікторівна займає посаду вченого секретаря,
відповідає за організацію наукової діяльності інституту.
Надія Вікторівна народилася 4.07.1950
року у м. Донецьку. У 1972 р. закінчила
Донецький державний університет, біологічний
факультет, отримала диплом з відзнакою.
Працювала вчителем біології та хімії у
школі, науковим співробітником у Донецькому
науково-дослідницькому інституті гігієни праці
та професійних захворювань, доцентом кафедри
педагогіки та психології Донецького інституту
удосконалення вчителів Міністерства освіти,
кафедри педагогіки та психології Донецького
інституту здоров’я, фізичного виховання та
спорту Міністерства спорту.
У 1987 р. захистила дисертацію, доцент, має 80 печатних робіт, 3
авторських свідоцтва на винаходи.
У 2002 р. – прийнята на посаду старшого викладача кафедри
педтехнологій та педмайстерності ДІПО ІПП, а з 2005 по 2009 роки очолювала
цю кафедру.
Надія Вікторівна нагороджена грамотою Академії педагогічних наук
України за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність (2007 р.) та
почесним знаком «Ушинський К.Д.» Академії педагогічних наук України
(2010 р.).
В Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
Університету менеджменту освіти АПН України протягом 30-річного шляху
існування науково-дослідницька діяльність знаходиться серед основних видів
роботи, що дозволяє з’ясовувати причини тих чи інших проблем професійнотехнічної освіти (далі - ПТО), щоб в подальшому оптимально їх вирішувати.
Необхідність здійснення науково-дослідницької роботи постійно пов’язана з
актуальністю тих питань, що потребують свого розв’язання на певному етапі
соціально-економічного розвитку суспільства та системи ПТО.
Перша науково-дослідницька робота (далі - НДР) інститутом
виконувалась у 1983-1986 рр. за темою «Причини плинності керівних та
інженерно-педагогічних кадрів України». У процесі її виконання було з’ясовано
ряд причин плинності кадрів інженерно-педагогічних працівників професійнотехнічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ), надано рекомендації щодо
усунення цього негативного явища. Серед тих причин було виявлено
недостатню психолого-педагогічну компетентність робітників, тому що
більшість з них (94,6% педпрацівників) не мали педагогічної підготовки, а
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тільки технічну освіту. В той час як перед ними стояла задача не тільки
надавати фахові знання та навички з професії, що вивчалась у професійному
закладі, але і виконувати великий обсяг організаційно-виховної і позакласної
роботи (чому їх не навчали). У наслідок чого актуальним виявилось питання
компенсації відсутніх у них психолого-педагогічних знань, тому в 19871990 рр. виникла планова тема НДР «Безперервна освіта інженернопедагогічних працівників України».
Основним здобуттям наукових досліджень цього періоду була розробка
концептуальної моделі безперервної освіти ІПП, що передбачає 12 періодів
підвищення освіти у системі безперервної післядипломної освіти за чотирма
рівнями залежно від рівня професійної компетентності та стажу роботи.
Апробація моделі безперервної післядипломної освіти свідчила про її високу
ефективність й лягла в основу розробки навчально-плануючої документації
навчальних закладів системи ПТО.
У подальшому досліджувалися різні аспекти організації безперервної
післядипломної освіти, які були пов’язані з вирішенням проблеми підтримки
рівня професійної підготовленості педпрацівників, набутою на курсах
підвищення кваліфікації, та його удосконалення у міжкурсовий період.
Вивчались потреби педагогічних кадрів у підвищенні своєї кваліфікації,
потреби у самоосвітній діяльності. Здійснювався науковий пошук оперативного
коригування процесу підвищення кваліфікації, тому у 1991-1993 рр.
актуальною виявилась тема «Наукові основи розробки гнучких систем
підвищення кваліфікації, перекваліфікації та перепідготовки кадрів в умовах
ринкових відносин», результати якої стали науковим підґрунтям різних форм
навчальної роботи зі слухачами, таких як очна, заочна, модульна, екстернатна,
дистанційна та оперативно-консультативна.
Однією з важливих для системи ПТО є модульна форма навчання, тому
наступна НДР (1994-1996 рр.) була присвячена висвітленню її педагогічних
засад і мала назву «Технологічний підхід у дидактиці. Модульне навчання
професії». Було встановлено, що модульна система навчання як альтернатива
предметній системі навчання, найбільш ефективна для професійної підготовки
робітничих кадрів, спеціалістів вищої кваліфікації та при перепідготовці
фахівців і незайнятого населення. Необхідність модулярізації змісту навчання
викликана процесами інтеграції у всесвітній освітній простір на основі
Болонського процесу, який передбачає перехід на кредитно-модульну
технологію професійного навчання.
Методика «Модульне навчання професії» стала підґрунтям написання 11
підручників з грифом МОН для фахівців будівельної галузі. Безпосереднє
керівництво підготовкою цих підручників здійснено кандидатом технічних
наук, доцентом С.І. Заславською.
Також було здійснено перевірку найбільш ефективних форм
післядипломної освіти (НДР 1997-1999 рр. «Дослідження результативності
післядипломної освіти ІПП у системі безперервної освіти»). За матеріалами
наукових досліджень було проведено дві міжнародні науково-практичні
конференції, видано до них збірники наукових праць, монографії.
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Результати науково-дослідницьких робіт з проблем розвитку професійнотехнічної освіти і підготовки інженерно-педагогічних кадрів було покладено в
розробку методичної та плануючої документації курсів підвищення
кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів ПТНЗ.
У подальшому розвиток суспільства на ринкових засадах вимагав змін у
підготовці нової генерації керівників, які на той час склали значний контингент
слухачів інституту, тому тематикою НДР на 2000-2004 рр. була «Безперервна
післядипломна освіта керівних працівників ПТНЗ в умовах ринкових
відносин». У рамках цієї теми було розроблено критерії педагогічної
підготовленості до професійно-функціональної діяльності керівних працівників
ПТНЗ і врахування їх у процесі підвищення кваліфікації в системі
післядипломної освіти в курсовий та міжкурсовий період.
Актуальність проблеми правильного вибору професії молоддю та
початкове вирішення проблеми кадрового забезпечення різних галузей
промисловості робітниками викликала потребу у виконанні у 2005-2007 рр.
теми «Наступність змісту допрофесійного навчання у ЗОШ та професійної
підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ будівельного профілю». За
результатами дослідження було розроблено модель особистості фахівцябудівельника та надано рекомендації з розвитку професійно-важливих якостей
підлітків, розроблено методичний супровід роботи педагога з профорієнтації та
трудового виховання, видано підручник з грифом МОН для профільного
навчання учнів ЗОШ за професією «Столяр будівельний». Наукові розробки
впроваджено в освітніх засадах м. Донецька і м. Макіївка.
У 2008-2010 рр. працівники інституту виконували НДР «Удосконалення
системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ПТО у світлі досягнень
науково-технічного прогресу», основним завданням якої було визначення
концептуальних засад і розробка інноваційної моделі вдосконалення системи
неперервної післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ
у світлі досягнень науково-технічного прогресу на основі професійнокомпетентнісного підходу, створення інформаційно-методичного ресурсу для
забезпечення впровадження інноваційної моделі у процес підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів ПТНЗ, розвиток психолого-педагогічної
компетентності майстрів та викладачів системи ПТО. По завершені виконання
НДР було:розроблено навчальні плани, навчальні та робочі програми для
підвищення кваліфікації педпрацівників у курсовий період на підставі
модульно-компетентнісного підходу з метою забезпечення спеціальної та
методичної компетентності педагогічних працівників; розроблено систему
інноваційних заходів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у
міжкурсовий період, визначено їх цілі та форми проведення. На базі ІПО ІПП
УМО запроваджено проведення галузевих науково-методичних семінарів для
педагогічних працівників ПТНЗ. Одним із пріоритетних напрямів підтримки
рівня професійно-педагогічної компетентності педагогічних працівників є
WEB-семінари за фаховою спеціалізацією. На сьогодні функціонує
Міжнародний науково-методичний WEB-семінар «Інноваційні технології при
підготовці електрогазозварників».
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З 2011 р. на всіх кафедрах Інституту розпочато виконання нових науководослідних робіт, тематика яких ініційована кафедрами. Термін проведення НДР
2011-2015 роки.
На кафедрі методики професійного навчання та новітніх технологій
виробництва
виконується
науково-дослідна
робота
«Реалізація
диференційованого підходу до розвитку науково-методичної компетентності
педагогічних працівників професійної школи в системі підвищення
кваліфікації», мета якої корегування змістовного та процесуального
компонентів навчального процесу на базі диференційованої моделі підвищення
кваліфікації, що дозволить реалізувати особистісно-орієнтований підхід до
задоволення професійних потреб педагогів, створити максимальні можливості
для розвитку їх творчого потенціалу та індивідуалізації процесу навчання.
На кафедрі педагогіки та психології професійної освіти тема науководослідницької роботи - «Психолого-педагогічні особливості професійного
вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ».
На кафедрі інформаційного захисту та цивільної безпеки тема НДР
«Формування професійної готовності до захисту інформації майбутніх фахівців
із комп’ютерних технологій.
Наукова тема кафедри психології: «Становлення професійної
самосвідомості майбутніх психологів у процесі фахової підготовки». З метою
реалізації теми заплановано впровадження інтеграційної моделі професійної
підготовки: розробка експериментальних курсів, орієнтація на проблемнопошуковий підхід замість предметного викладу дисципліни, діалогічну модель
організації навчального процесу.
Наукова теми кафедри педагогіки та управління навчальними закладами
«Формування професійної готовності майбутніх викладачів до педагогічної
діяльності у ВНЗ».
Наукова теми кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін
«Формування цілісної готовності бакалаврів дизайнерів до професійної
діяльності».
За попередні роки плідної наукової діяльності педагогічні працівники
нашого інституту написали 43 томи наукових звітів, видано більше
300 найменувань науково-методичної літератури; підготовлено 6 монографій;
захищено 4 докторські дисертації, 15 кандидатських; присвоєно звання
«професор», «доцент» - 23 особам.
Курсова перепідготовка і підвищення кваліфікації інженернопедагогічних працівників, як за інженерно-технічними, так і психологопедагогічними напрямами в Інституті здійснюється на науковій основі, що
надає можливість забезпечувати систему професійно-технічної освіти
високопрофесійними педагогічними кадрами, що сприяє більш якісній
підготовці кваліфікованих робітничих кадрів.
Перспективними напрямами інституту являються забезпечення наукового
підґрунтя підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійнотехнічної
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освіти в контексті європейської інтеграції, а також професійна підготовка
майстрів виробничого навчання з елементами практичного стажування.
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2.4. Пам'ятні дати та нагороди
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2.5. Гімн ІПО ІПП УМО
Слова Шевчук С.С.
На музику пісні С. Городницького «Атланти»
Коли проблема вибору
Постане понад край
До інституту нашого
Скоріше поспішай.
Торкнись майбуття впевнено
І мудрості вдихни.
Дорогою теренною
Крокуй до мрії ти.
Зустрінуть тебе радо
Методики творці,
Психологи порадять
До чого схильний ти.
Стань бакалавром впевненим,
Магістром у житті,
Свій рівень компетентності
Удосконалюй ти.
Хай буде альма-матір’ю
Наш інститут тобі,
Звертайся за порадою,
Коти у скруті ти.
І знай – надія жевріє
Прославитись в віках,
Доки систему втримує
ДІПО в своїх руках.
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3. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ
3.1. Керівництво та структура інституту
8 листопада 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України
№969-р було створено Університет менеджменту освіти і Донецький інститут
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників став його
відокремленим підрозділом під назвою Інститут післядипломної освіти
інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти».
Очолює ДВНЗ "Університет менеджменту
освіти" Олійник Віктор Васильович, доктор
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН
України, дійсний член Міжнародної слов'янської
академії освіти ім. Я.А. Коменського, заслужений
працівник освіти України.
Віктор Васильович народився у 1948 році.
Трудову діяльність в системі освіти розпочав у 1970
році після закінчення Київського державного
педагогічного інституту ім. О.М. Горького. У 1988
році захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук. З 1989 року і
по цей час трудова діяльність пов'язана із
Олійник В.В.
становленням, функціонуванням та розвитком
системи післядипломної педагогічної освіти в
Україні (заступник директора з профтехосвіти ЦІУВ; проректор з навчальної
роботи, перший проректор Українського інституту ПК керівних кадрів освіти; з
1999 року, ректор ЦІППО НАПН України, з 2008 року ректор ДВНЗ
"Університет менеджменту освіти" НАПН України).
В подальшому Віктор Васильович досліджував проблеми управління
підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти та займався
розробкою науково-методичних засад управління системою ПТО.
Результатом наукового пошуку стала публікація монографії в 2003 році
та захист докторської дисертації на тему: "Теоретико-методологічні засади
управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти"
в 2004 році. Було створено в Україні наукову школу з проблеми дистанційного
навчання педагогічних працівників в системі ПО.
В контексті даної проблеми започатковано роботу 15 експериментальних
майданчиків на базі Кримського республіканського та обласних інститутів
ППО, ведуться дисертаційні дослідження.
На даний час Віктор Васильович проводить значну громадську роботу:
очолює науково-методичну комісію з післядипломної освіти і науки України, є
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президентом
Всеукраїнської
асоціації
працівників
профтехосвіти,
віцепрезидентом Навчально-науково-виробничого комплексу "Академія
дистанційної освіти", заступником голови Громадської Ради освітян і науковців
України.
Напрямки наукових досліджень: дистанційне навчання в системі
підготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти;
управління освітою; післядипломна освіта; професійна освіта.
Під керівництвом В.В. Олійника здійснюється розробка державної
науково-дослідної теми "Науково-методичні засади підвищення кваліфікації
керівних кадрів ПТНЗ у системі дистанційного навчання", а також проводиться
експериментальна робота за тематикою: нормативне, методичне, дидактичне
забезпечення очно-дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.
У 2009 році директором
інституту став Ситніков Олександр
Пантелійович.
Олександр
Пантелійович
народився
10.06.1953 р.
у
м. Володимир
Володимирської
області у сім'ї військовослужбовця.
Трудову діяльність розпочав у
1970 році,
після
закінчення
Обухівської середньої школи №1
ім. А.С. Малишко,
працював
слюсарем Трипільської ДРЕС.
З 1971 по 1973 роки –
служба у складі Групи радянських
Ситніков О.П.
військ у Німеччині.
У
1973 р.
вступив
до
Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині
ім. М.П. Драгоманова).
На освітянській ниві розпочав роботу у 1976 році – спочатку майстром,
потім старшим майстром виробничого навчання професійно-технічного
училища №2 м. Українка Київської області.
З 1981 по 1998 рр. був на керівних посадах в сфері освіти і виробництва.
У 1998-2005 рр. – перший заступник начальника управління освіти і
науки Київської обласної державної адміністрації.
У 2005-2009 рр. працював помічником ректора ПереяславХмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.
У 2004 році Олександр Пантелійович захистив кандидатську дисертацію,
має більше 20 наукових публікацій, 2 підручника, 2 методичних посібника.
Ситніков О.П. має наградний знак "Відмінник народної освіти УРСР" й
почесні дипломи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і
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Національної академії педагогічних наук України за активне впровадження
здобутків педагогічної науки в освітню практику.
За роки керівництва Олександр Пантелійович створив сильну команду
професіоналів-науковців, яких характеризує впевненість у перспективності
своєї діяльності, розвитку нових напрямів роботи. За його ініціативою в
інституті здійснено роботу з ліцензування та акредитації спеціальностей:
"Педагогіка вищої школи", "Адміністративний менеджмент", "Управління
навчальними закладами", "Професійна освіта. Дизайн", "Професійна освіта.
Охорона праці", "Психологія".
Почався новий етап у розвитку інституту. О.П. Ситніков організував
планомірну й цілеспрямовану роботу щодо розвитку та зміцнення матеріальнотехнічної бази, яка відповідає вимогам сьогодення й забезпечує якісну
підготовку спеціалістів.
Сьогодні у складі інституту – 6 кафедр, наукова бібліотека,
інформаційно-технічний відділ, відділ Педагогічних технологій, відділ
Сучасних
технологій
виробництва,
відділ
Інформаційно-технічного
забезпечення навчального процесу. Інститут нараховує 138 співробітників.
Науково-педагогічний склад – 49 науково-педагогічних працівників –
викладачів найвищої кваліфікації (доктора наук, кандидати наук, професори,
доценти), педагогічні робітники – 20 чоловік.
Значно підвищився науковий потенціал закладу: кількість науковців, які
працюють в інституті на постійній основі.
Основними напрямами діяльності інституту є підготовка та
перепідготовка фахівців за очною та заочною формами навчання:
«Психологія» (бакалавр, 4/4,5 роки, скорочений термін навчання 3/3,5
роки);
«Психологія» (магістр, 1 рік);
«Психологія» (друга вища освіта, магістр, 2,5 роки);
«Охорона праці» (бакалавр, 4/4,5 роки; скорочений термін навчання –
2/2,5 роки);
«Професійна освіта. Охорона праці» (бакалавр, 4/4,5 роки; скорочений
термін навчання – 2/2,5 роки; магістр);
«Професійна освіта. Дизайн» (бакалавр, 4/4,5 роки; скорочений термін
навчання – 2/2,5 роки; магістр);
«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» (бакалавр, 4/4,5 роки;
скорочений термін навчання – 2/2,5 роки);
«Професійна освіта. Економіка» (бакалавр, 4/4,5 роки);
«Педагогіка вищої школи» (магістр, 1/1,5 роки);
«Управління навчальними закладами» (магістр, 1/1,5 роки);
«Адміністративний менеджмент» (магістр, 1/1,5 роки).
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом 0101
«Педагогічна освіта» (3000 слухачів на рік). Навчання і перевірка знань з
питань охорони праці керівних кадрів та фахівців закладів освіти, підприємств,
установ, організацій.
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Директор

Заступник директора з
науково-педагогічної роботи

Навчальний відділ
(підвищення кваліфікації)

Кафедра
Педагогіки та
психології
професійної
освіти

Кафедра Методики
професійного
навчання та
новітніх технологій
виробництва

Наукова
бібліотека

Інформаційнотехнічний відділ

Заступник директора з
навчальної роботи

Заступник директора з соціальноекономічної діяльності

Деканат (підготовка та
перепідготовка)

Кафедра
Інформаційного
захисту та
цивільної
безпеки

Відділ
Педагогічних
технологій

Кафедра
Психології

АГ та ЕТВ

Гуртожиток

Кафедра
Дизайну та
соціальногуманітарних
дисциплін

Кафедра
Педагогіки та
управління
навчальними
закладами

Відділ Сучасних
технологій
виробництва

Відділ Інформаційнотехнічного забезпечення
навчального процесу
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Деканат факультету з підготовки та перепідготовки фахівців.
Керівник підрозділу: виконуюча обов'язки декана Гедиш Оксана Михайлівна.
Склад деканату: методисти Бігун Олена Сергіївна, Кучерак Ольга
Володимирівна, Терещенко Ольга Василівна.
ФОТО
Основний напрям діяльності – забезпечення діловодства факультету
відповідно до затвердженої номенклатури справ.
Навчальний відділ
З 01.04.2011 р. по 05.09.2012 р. завідувач – Мазікова Надія Юріївна.
З 06.09.2012 р. по теперішній час завідувач – Пашкова Наталя Олексіївна.
Склад: методист вищої категорії Стратійчук Ольга Миколаївна, методист І
категорії Дорогавцева Наталя Олександрівна.
ФОТО
Напрям діяльності: підвищення кваліфікації педагогічних працівників за
напрямом 0101 "Педагогічна освіта" за державним замовленням та за кошти
фізичних і юридичних осіб.
Основними завданнями є підвищення кваліфікації:
 керівних та педагогічних працівників ПТНЗ шляхом використання
різних форм і методів навчання;
 навчання педагогічних кадрів за запитами регіональних науково(навчально)-методичних служб відповідно до потреб регіону;
 забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
 спільно з кафедрами постійне вдосконалення навчальних планів та
програм на підставі впровадження педагогічних інновацій;
 організація навчального процесу на основі сучасних освітніх
технологій, у тому числі інформаційних з використанням системи
Інтернет;
 здійснення та реалізація підвищення фахової кваліфікації кадрів, у
тому числі за договорами й замовленнями установ, організацій та
громадян на комерційній основі.
Відділ інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу
Завідувач відділу Гіль Олена Іванівна.
Склад: методист Карпенко Любов Володимирівна, методист Данило
Олександр Володимирович, старший лаборант Аверкін Олександр
Валерійович.
ФОТО
Основний напрям діяльності – забезпечення інформаційно-технічної
підтримки навчального процесу.
Інформаційно-технічний відділ
Начальник відділу Василевська Наталія Володимирівна.
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Склад:
ФОТО
Основні напрями діяльності:
 підтримка документаційним забезпеченням діяльності інституту;
 забезпечення підрозділів інституту та окремих працівників спеціально
підготованою інформацією;
 виконання робіт і доручень, пов'язаних з виготовленням друкованої
бланочної продукції для підрозділів інституту;
 впровадження електронних методів зберігання та підготовки бланочної
продукції;
 технічне оформлення матеріалів для документаційного забезпечення
нарад та заходів, які проводяться в інституті;
 виконання резервного копіювання баз даних і забезпечення їхнього
зберігання;
 виконання запитів викладачів щодо навчальної, методичної літератури
й іншої друкованої продукції для забезпечення високої якості
навчального процесу, підготовки кадрів і науково-дослідної роботи
інституту;
 організація редагування та роздруку навчально-методичної літератури;
 здійснення палітурних робіт.
Бухгалтерія
Головний бухгалтер Гірка Світлана Вікторівна.
Склад: заступник головного бухгалтера Свистунова М.Ф., провідний
бухгалтер Фесич Г.Г., провідний економіст Кузнецова Ю.В., бухгалтер ІІ
категорії Куликова Ю.В., провідний бухгалтер Кушнарьова Н.В., провідний
бухгалтер Величко Н.І.
ФОТО
Основний напрям діяльності – ведення бухгалтерського обліку, фінансовогосподарської діяльності інституту, складання фінансової та бюджетної
звітності з дотриманням законодавства та національних положень.
АГЧ
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3.2. Кафедри інституту
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ І НОВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА
Мета діяльності кафедри
Метою діяльності кафедри є реалізація
навчальної, наукової, методичної та організаційної
роботи
з
розвитку
науково-методичної
компетентності педагогів професійної школи в
процесі підвищення кваліфікації у курсовий та
міжкурсовий періоди.
Завдання діяльності кафедри
Вдосконалення
процесу
підвищення
кваліфікації
шляхом
впровадження інноваційних технологій навчання та сучасних інформаційнокомунікаційних технологій.
Підготовка сучасного науково-методичного
супроводу очної, заочної та очно-дистанційної
форм підвищення кваліфікації педагогічних
працівників професійної школи.
Розробка методичної літератури з проблем
методики професійного навчання та впровадження
інноваційних
дидактичних
технологій
у
навчально-виробничий
процес
професійних
навчальних закладів.
Задоволення індивідуальних потреб розвитку
професійної
компетентності
педагогічних
працівників професійної школи шляхом розробки і
впровадження авторських навчальних курсів.
Апробація і поширення науково-методичних
інновацій шляхом участі у науково-практичних
семінарах,
симпозіумах
та
конференціях,
співробітництва з навчальними закладами системи
професійної освіти.
Проведення наукових досліджень з проблем розвитку науковометодичної компетентності педагогічних працівників у системі підвищення
кваліфікації.
Підтримка розвитку науково-методичної компетентності педагогічних
працівників професійної школи шляхом організації постійно діючих
професійно-спрямованих Веб-семінарів, науково-практичних семінарів,
поширення галузевих інформаційних ресурсів.
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Історія кафедри
Історія кафедри починається, як і історія Інституту післядипломної
освіти інженерно-педагогічних працівників, з січня 1979 року. Тоді існували

Моїсеєнко Д.Я.

Бондаренко О.П.

кафедра технологій галузей виробництва та матеріалознавства (завідувач
Д.Я. Моїсеєнко) і кафедра організації і методики професійного навчання
(завідувач О.П. Бондаренко).
У жовтні 1990 року обидві кафедри було об'єднано у кафедру методики
професійного навчання і технологій галузей виробництва (завідувач
Г.П. Матвеев).
З вересня 1993 року назву змінено на «кафедра методики професійного
навчання» (завідувач О.П. Микуляк).

Матвєєв Г.П.

Микуляк О.П.
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У 1995 році на базі кафедри починається підвищення кваліфікації
спеціалістів промисловості та педагогічних працівників з охорони праці.
Назва знову змінюється на «кафедра методики професійного навчання і
охорони праці» (завідувач О.П. Микуляк). В 1998 році у складі кафедри
створено лабораторію модульного навчання (завідувач Д. В. Паньков).
В 1998 році до складу кафедри включено лабораторію електроннообчислювальної та мікропроцесорної техніки (завідувач С.В. Тягунович).
Зараз лабораторії кафедри перетворено на самостійний структурний
підрозділ – відділ інформаційно- технічного забезпечення навчального
процесу (завідувач відділу О.І. Гіль).

Паньков Д.В.

Гіль О.І.

З 2004 року завідувачем кафедри є І.Є.
Сілаєва. За її ініціативою у 2007 році у складі
кафедри було створено лабораторію новітніх
технологій
виробництва
(завідувач
І.Г.
Майорова), що сьогодні існує як самостійний
структурний підрозділ – відділ сучасних
технологій
виробництва
(завідувач
Г.А.
Михайлова)
З 2007 року кафедра має назву «кафедра
методики професійного навчання і новітніх
Михайлова Г.А.
технологій виробництва». За час існування
кафедри у її складі працювали 42 співпрацівники, з яких 28 мають вчений
ступінь кандидата наук та вчене звання доцента.
Кафедрою з 1985 року по теперішній час виконуються наукові
дослідження з проблем вдосконалення післядипломної педагогічної освіти
педагогів професійної школи. З 1995 року науковцями кафедри проведено
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фундаментальні наукові дослідження з впровадження інтегративномодульної технології навчання у професійну підготовку фахівців, за
результатами яких підготовлено 12 підручників для системи професійнотехнічної освіти, рекомендованих Міністерством освіти, науки, молоді і
спорту України.
Професорсько-викладацький склад кафедри
Сілаєва Ірина Євгенівна кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник, доцент, завідувач кафедри.
Заславська Світлана Гнатівна кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри.
Микуляк Орест Павлович кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник, доцент, доцент кафедри.

Сілаєва І.Є.

Заславська С.Г.

Микуляк О.П.

Шевчук Світлана Степанівна старший викладач.
Майорова Ірина Германівна старший викладач.
Загорний Максим Петрович старший викладач.
Чеботарьова Аліна Іванівна старший викладач.

Шевчук С.С.

Майорова І.Г.

Загорний М.П.

Чеботарьова А.І.
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Навчальна робота кафедри
Кафедра реалізує програму підвищення кваліфікації для 9 категорій
слухачів. Викладаються навчальні модулі «Методика професійно-практичної
(професійно-теоретичної) підготовки фахівців за галузевою спрямованістю»,
«Інноваційні технології навчання професії», «Сучасний
урок виробничого навчання в ПТНЗ», «Основи планування
професійно-практичної підготовки в ПТНЗ», «Вивчення,
узагальнення та впровадження передового педагогічного
досвіду за професіями», «Методика планування та
організація навчально-виробничої і методичної діяльності
ПТНЗ», «Актуальні проблеми методики навчання дорослих
в умовах виробництва», «Особливості планування
навчальної роботи з урахуванням специфіки професії»
тощо.
Особлива увага приділяється
оновленню
змісту
навчальних
модулів. Враховується той факт, що
освіта інженера-педагога є системою декількох освіт:
фахової за спеціалізацією, педагогічної, методичної,
психологічної. З метою поєднання методичної та
фахової освіти при підготовці педагогічних працівників
кафедрою створено електронний ресурс новітніх
виробничих технологій галузей виробництва та сфери
послуг.
Електронний ресурс новітніх
технологій галузей виробництва
дозволяє при проведенні занять з
методики професійного навчання розглядати методичні
розробки уроків виробничого (теоретичного) навчання із
застосуванням як новітніх виробничих технологій, так й
інноваційних технологій навчання.
Кафедрою розроблено сучасне дидактичне та
науково-методичне забезпечення навчальних дисциплін за
фаховою спеціалізацією, що сприяє підвищенню
ефективності навчання, дозволяє слухачам курсів
підвищення кваліфікації ознайомитись із перспективами
розвитку окремих галузей виробництва.
Наукова робота кафедри
У 2008-2010 роках професорсько-викладацьким складом кафедри
виконано дослідження «Концептуальна модель розвитку науково-методичної
компетентності педагогічних працівників ПТНЗ у системі неперервної
післядипломної освіти». За його результатами розроблено концептуальну
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модель розвитку науково-методичної компетентності, яка базується на
моделі інноваційної діяльності педагогічного працівника ПТНЗ.
Розроблено структуру науково-методичної компетентності педагога
професійної школи, визначено принципи формування змісту підвищення
кваліфікації на засадах модульно-компетентнісного підходу. Розроблено
навчальні плани і програми підвищення кваліфікації з метою забезпечення
ефективного розвитку спеціальної та методичної компетентності
педагогічних працівників.

Розроблено систему інноваційних заходів для підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у міжкурсовий період. Проводяться галузеві
науково-методичні семінари для педагогічних працівників ПТНЗ. Одним із
пріоритетних напрямів підтримки розвитку професійної компетентності
педагогів є Веб-семінари за фаховою спеціалізацією. Ефективно функціонує
Міжнародний науково-методичний Веб-семінар «Інноваційні технології при
підготовці електрогазозварників».
Проведено перевірку результативності нововведень для курсового та
міжкурсового періодів підвищення кваліфікації педагогів ПТНЗ порівняно з
існуючою системою. Визначено критерії діагностики професійної
компетентності педагогів професійної школи. На підставі статистичної
обробки даних анкетування педагогів ПТНЗ визначено напрями
вдосконалення
змістовного
та
процесуального
компонентів
навчального процесу
підвищення
кваліфікації
на
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підставі модульно-компетентнісного підходу.
З 2011 року співробітники кафедри розпочали роботу над
дослідженням «Реалізація диференційованого підходу до розвитку науковометодичної компетентності педагогічних працівників у системі підвищення
кваліфікації».
Науково-методична робота
Розробка програмної документації до навчальних модулів для всіх
категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації за очною, заочною та
очно-дистанційною формами.
Розробка науково-методичних комплексів для
усіх категорій слухачів.
Підготовка навчально-методичних та науковометодичних
видань
(монографії,
посібники,
рекомендації).
Підготовка
дидактичного
супроводу
навчальних модулів (науково-технічна інформація
галузевої спрямованості, матеріали передового
педагогічного досвіду).
Досягнення
Науковцями кафедри розроблено концепцію модульного професійного
навчання, яка базується на системі науково-обґрунтованих принципів
проектування модульної системи і технології професійного навчання.
Розроблено методологію формування змісту модульного професійного
навчання і методику інтегрування програм предметів професійної
підготовки, які втілюються в інтегрованих курсах професійної підготовки
учнів ПТНЗ. Введено у науковий обіг термін «інтегративно-модульна
система і технологія професійного навчання».
Розроблено 12 підручників з грифом Міністерства освіти, науки, молоді
і спорту України (інтегровані курси модульного навчання) для учнів ПТНЗ
будівельного профілю, серед них:
«Кам'яні роботи» (3 томи), 2000 рік «Штукатурні роботи» (3 томи),
2004 рік «Малярні роботи» (3 томи), 2007 рік «Монтаж каркасно-обшивних
конструкцій» (3 томи), 2010 рік «Облицювальні роботи» (3 томи), 2011 рік
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Співпраця з освітніми закладами України та зарубіжжя
З 17 травня 2010 року працює ініційований кафедрою постійно діючий
Міжнародний галузевий науково-методичний Веб-семінар «Інноваційні
технології при підготовці електрогазозварників». В роботі семінару
приймають участь педагоги професійної школи, освітні менеджери, науковці.
Географія семінару охоплює Україну, Росію, Білорусь.
У травні 2011 року за ініціативи кафедри укладено договір про
співпрацю між Інститутом післядипломної освіти інженерно-педагогічних
працівників
Університету
менеджменту освіти НАПН України
та Донським Державним технічним
університетом (м. Ростов-на-Дону,
Росія).
З 6 жовтня 2011 року працює
започаткований кафедрою Відкритий
методологічний
Веб-семінар
«Концептуальні
засади
компетентнісного
підходу
до
навчального процесу в системі
підвищення
кваліфікації»
(http://hegelnet.narod2.ru).
Географія
семінару
охоплює
міста
Київ,
Донецьк, Сімферополь, Ростов-на-Дону (Росія).
Інноваційна діяльність
Інноваційна діяльність здійснюється кафедрою у напрямку
вдосконалення заходів щодо підтримки рівня науково-методичної
компетентності педагогічних працівників у курсовий та міжкурсовий
періоди.
Професорсько-викладацьким
складом
кафедри розроблено електронний методичний
посібник «Методика професійного навчання», який є
дидактичним допоміжним засобом комплекснометодичного забезпечення навчального модуля
«Методика професійно-теоретичної (практичної)
підготовки фахівців за галузевою спрямованістю».
17 травня 2010 року розпочав роботу
ініційований
кафедрою
постійно
діючий
Міжнародний галузевий науково-методичний Вебсемінар «Інноваційні технології при підготовці
електрогазозварників». В роботі семінару приймають
участь педагоги професійної школи, науковці
Інституту
електрозварювання
ім. Є.О. Патона,
Донбаської машинобудівної академії, Донського
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державного технічного університету. Географія семінару охоплює Україну,
Росію, Білорусь.

Перспективи розвитку
Подальше вдосконалення науково-методичних комплексів навчальних
модулів для очної, заочної, очно-дистанційної форм підвищення кваліфікації
всіх категорій слухачів.
Подальше вдосконалення перебігу навчального процесу за очною,
заочною, очно-дистанційною формами підвищення кваліфікації шляхом
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Подальше вдосконалення дидактичного забезпечення навчальних
дисциплін «Методика професійно-практичної (теоретичної) підготовки за
галузевою спрямованістю», «Інноваційні технології навчання професії»,
«Сучасний урок виробничого навчання» тощо.
Розробка електронного науково-методичного супроводу навчальних
модулів для очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.
Розробка методичних рекомендацій, методичних посібників з проблем
методики професійного навчання та впровадження інноваційних технологій у
професійну підготовку фахівців у професійних навчальних закладах.
Розробка факультативних авторських курсів для підвищення
кваліфікації педагогічних працівників.
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Подальше вдосконалення навчального процесу шляхом застосування
науково-технічної професійної інформації на електронних носіях.
Участь у наукових та практичних симпозіумах з проблем інноватики у
професійній освіті.
Підготовка та проведення галузевих науково-методичних семінарів для
педагогічних працівників ПТНЗ України.
Організація та корегування роботи постійно діючих Веб-семінарів
професій но-галузевої спрямованості.
Надання наукової, методологічної і методичної допомоги регіональним
навчально-методичним центрам професійно-технічної освіти та професійнотехнічним навчальним закладам й іншим навчальним закладам системи
професійної освіти.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Історія сучасної кафедри педагогіки та психології професійної освіти
починається з січня 1979 р., коли в інституті була створена кафедра
педагогіки. Першим її завідувачем з 1979 по 1983 рр. була Нікуліна Алла
Степанівна, кандидат педагогічних наук, професор. У жовтні 1990 р. кафедра
педагогіки стає кафедрою педагогічних технологій та педагогічної
майстерності. З 2009 року в задачі кафедри включають питання з психології,
що й послужило причиною зміни назви.
У різні роки кафедру очолювали: доктор педагогічних наук, професор
Плотніков Петро Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент Мальцева
Діана Матвіївна, кандидат педагогічних наук, доцент Пашкова
Наталія Володимирівна,
кандидат
біологічних
наук,
доцент
Шацька Раїса Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Молчанов Віктор Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент Верченко
Надія Вікторівна, кандидат психологічних наук Стовба Наталія Іванівна.
З 2010 року по нинішній час завідувачем кафедри педагогіки і
психології професійної освіти працює кандидат психологічних наук,
доцент Олена Георгіївна Максименко.
Народилась у м. Донецьку.
Свій професійний шлях почала у
1989 р. О.Г. Максименко має
медичну, психологічну освіту,
магістр «Управління навчальними
закладами». Досвід викладання у
вищій школі – більш десяті років.
Стипендіат
премії
мерії
м. Донецька
«Молоді
вчені»
(2002 р.),
дипломант
XIV
Міжнародної виставки навчальних
закладів «Сучасна освіта в Україні
– 2011». Переможець конкурсу
«Викладач року-2012» з номінації
«Творча особистість». Нагороджена грамотою НАПН України за вагомий
внесок в розвиток післядипломної освіти (2013 р.). Докторант науководослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ
«Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), послідовник школи і
методу активного соціально-психологічного пізнання академіка НАПН
України
Т.С. Яценко.
Засновник
центру
психолого-педагогічного
консультування, який успішно розвивається на базі інституту з 2012 р.
Наукові інтереси О.Г. Максименко пов'язані з дослідженням феномену
самодепривації психіки суб'єкту, що виражається у прояві дезадаптованості і
девіантності людини, психосоматичних розладів, аддиктивної поведінки,
порушенні соціально-перцептивного інтелекту, блокуванні самоактуалізації
особистості. Практикуючий психолог та психотерапевт з багаторічним
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досвідом дослідницької, консультативної роботи та психотерапії. Має понад
п’ятдесяти друкованих праць, серед яких наукові статті, методичні
рекомендації, програми, навчально-методичні посібники, зокрема: «Програма
тренінгу особистісного розвитку осіб підліткового та юнацького віку»,
«Сучасні напрями глибинної психології», «Феномен самодепривації та
дезадаптація особистості», «Психологія залежності», «Розвиток особистості в
умовах родинної депривації», «Сучасні дидактичні концепції» тощо.
Наша історія – частина нас, також як і наше майбутнє: ми вірні
тому, ким ми були і тому, ким ми хочемо бути. Значний внесок у
становлення та розвиток кафедри протягом її діяльності внесли науковці, які
тут працювали. Серед них слід відзначити: народного вчителя СРСР,
педагога-новатора
Віктора
Федоровича
Шаталова, автора технології інтенсифікації
навчання на основі схемних й знакових моделей
навчального матеріалу, розробив систему навчання
з
використанням
опорних
сигналів
взаємопов'язаних ключових слів, умовних знаків,
малюнків і формул з коротким висновком;
кандидатів педагогічних наук, доцентів Наталію Володимирівну Пашкову,
Діану Матвіївну Мальцеву, Бориса Івановича Дегтярьова, кандидата
філологічних наук, доцента Олексія Васильовича Чоботаря. Більшість
викладачів відмічені як почесні вчені міста Донецька.
Необхідно відмитити суттєвий вклад в розвиток кафедри та інституту
кандидата біологічних наук, доцента Шацької
Раїси Михайлівни, яка очолювала кафедру з 1997
р. по 2004 р. Раїса Михайлівна народилась у
1939 р., в с. Демки Шрамківського району
Черкаської області. В 1962 р. закінчила Одеський
державний університет. В 1983 р. захистила
дисертацію і отримала наукову ступінь кандидата
біологічних наук. У 1967-1986 рр. працювала
науковим співробітником Донецького ботанічного
саду АПН України. З 1986 р. Раїса Михайлівна
працювала в Інституті післядипломної освіти
інженерно-педагогічних працівників с початку на посаді старшого викладача.
В 1993 р. отримала почесне звання доцента кафедри педтехнологій та
педмайстерності і постала на посаду завідувача кафедри. 3 1992 р. була
вченим секретарем ради інституту.
Наукові інтереси пов’язані з дослідженням проблеми диференційного
підходу до підвищення кваліфікації слухачів різного рівня, формування
педагогічної компетентності у процесі безперервної освіти, модульного
навчання професії тощо. Результати науково-дослідної роботи пройшли
апробацію в ряді професійно-технічних навчальних закладів Донецької,
Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Львівської та інших областей і
по теперишній час використовуються у підвищенні ефективності навчально-
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виховного процесу. Нагороджена грамотами Інституту післядипломної
освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк), Національної
академії педагогічних наук України. Автор більш сорока науковометодичних публікацій. Звільнена в 2004 році у зв'язку з виходом на пенсію.

Ми не боїмося мислити масштабно.
Те, про що інші тільки мріють, ми ставимо собі за мету.
Командний дух веде нас до досягнень.
Ми весь час розвиваємося і встановлюємо собі нові,
більш складні цілі і завдання.
Ми віримо, що знання – це джерело зростання і розвитку.
Наразі на кафедрі працюють десять штатних співробітників: доценти
к.п.н. Пашкова Н.В., к.б.н. Савустьяненко Т.Л., к.пс.н. Головльова О.В.;
старші викладачі к.п.н. Балабанова Н.Г., Єрмакова З. І., Коваль Л.Є., к. пс. н.
Самотаєва Е.О., к.пс.н. Ситнікова Н.Є., Торба Н.Г., ст. лаборант
Чурилова О.В., а також викладачі-сумісникі: к.пс.н., доцент Вакарев Є.С.,
старший викладач Харагірло В.Є.
Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює перспективні
наукові дослідження, співпрацює з навчальними закладами всіх рівнів
акредитації в галузі освітньої діяльності у тому числі із закордонними.
Викладачі працюють над актуальними проблемами педагогіки та психології
професійної освіти, зокрема створення електронних навчально-методичних
посібників, розробка інтерактивних засобів навчання (ділові ігри, тренінги
тощо), розвиток центру психолого-педагогічного консультування.
За весь період існування кафедри викладачами опубліковано понад 700
робіт, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники,
рекомендації для працівників освіти.
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Пашкова Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук,
доцент, член-кореспондент Міжнародної академії
наук педагогічної освіти (МАНПО, м. Москва). Стаж
роботи у вищий школі більш тридцяті років. Наукові
інтереси пов’язані з розробкою інноваційних освітніх
технологій.
Керує
роботою
з
впровадження
кольороінформаційних навчальних та оздоровчих
технологій у навчальних закладах Донецької області.
Відзначена як одна з видатних педагогів та науковців,
що активно сприяють розвитку профтехосвіти,
відображено на сторінках видання «Профтехосвіта
України: ХХ століття». І’мя Н.В. Пашкової внесено до
книги почесних громадян м. Донецька «Кто есть кто в
Донецке» (1999 р.) Має нагороди Національної академії педагогічних наук
України та міністерства освіти. Провідний педагог-консультант центру
психолого-педагогічного консультування. Автор близько ста науковометодичних праць, зокрема: «Кольороінформаційні технології в освіті»,
Ділова гра «Педагогічний консиліум», «Збереження професійного здоров’я
педагогів (соціально-педагогічний аспект)» тощо.
Савустьяненко Тетяна Лук’янівна, кандидат
біологічних наук, доцент. Стаж роботи у вищий
школі більш двадцяти років. Напрямок роботи з
докторської
дисертації:
«Психолого-педагогічні
основи становлення педагога як менеджера навчальної
діяльності в умовах стимулюючого навчання».
Нагороджена грамотою Національної академії
педагогічних наук України. Незалежний експерт
підручників з біології. Член Асоціації валеологів
України. Наукові інтереси – педагогічна психологія,
управління процесом навчання, валеопедагогіка, психологія безпеки життя,
методика викладання. Автор понад ста друкованих праць наукового та
навчально-методичного характеру, один посібник із грифом МОН.
Головльова Олена Вікторівна, кандидат
психологічних наук, доцент. Досвід викладання у
вищій школі більш десяті років. Стипендіат премії мерії
Донецька «Молоді вчені» (2002). Практикуючий
психолог напряму соціального і родинного виховання
особистості. Наукові інтереси пов'язані з дослідженням
проблеми формування батьківських позицій на різних
етапах розвитку дитини. Автор близько двадцяти
науково-методичних
праць,
зокрема:
«Загальна
психологія», «Психологія виховання», «Психологія
сімейних стосунків».
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Самотаєва Елла Олександрівна, кандидат
психологічних наук, старший викладач кафедри.
Має вищу педагогічну і психологічну освіту. Сфера
наукових
інтересів
пов’язана з дослідженням
саморегуляції довільної активності суб’єкта, його
професійного розвитку. Практикуючий психолог
напряму соціального і родинного виховання особистості
та професійного становлення особистості. Науковий
секретар кафедри. Автор більш двадцяті наукових
статей у збірниках наукових праць України та Росії та
близько десяти навчально-методичних посібників, зокрема: «Етика й
естетика», «Етика ділових стосунків», «Психологія та педагогіка (посібник
для самостійного вивчення дисципліни)» «Психологічні особливості
підліткового та юнацького віку», «Психологія відхиленої поведінки у
підлітків».
Ситнікова
Наталія
Євгенівна, кандидат
психологічних наук, старший викладач кафедри. Має
сорокарічний досвід педагогічної праці. Наукові
інтереси пов'язані з дослідженням психологічних
особливостей самоствердження особистості в ранньому
юнацькому віці. Двадцять п’ять років займала посаду
директора експериментальної школи. Відмінник освіти,
вчитель-методист.
Переможець
обласного
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
«Директор
школи»,
переможець Всеукраїнського конкурсу «Сто кращих
керівників України». Член Асоціації творчих педагогів
Донецької області, науковий керівник експериментального майданчика
«Школи самоствердження». Керівник методичної секції кафедри. Має
близько двадцяти наукових праць.
Балабанова Катерина Євгенівна, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри. Тема
дисертації «Формування професійно-комунікативної
компетенції магістрантів технічних спеціальностей у
вищих навчальних закладах», спеціальність 13.00.04.
«Теорія та методика професійної освіти». Має вищу
освіту за спеціальністю «Видавнича справа та
редагування». Технічний редактор збірників наукових
матеріалів кафедри. Сфера наукових інтересів –
психологія
творчості
особистості,
медіаосвіта,
медіапсихологія та психологія масових комунікацій.
Автор понад двадцяти наукових праць.
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Волченська Тетяна Василівна, старший
викладач кафедри. Має більш ніж тридцятирічний
досвід роботи на посаді керівника в закладах освіти. З
них 25 років працювала директором школи, вчителемметодистом. Нагороджена знаком “Відмінник освіти
України”,
грамотами
МОН
України,
ДВНЗ
“Університет
менеджменту
освіти”,
багатьма
грамотами обласного, міського, районного рівня;
призер Всеукраїнського конкурсу на кращу модель
“Школи сприяння здоров’ю”(2004, 2007, 2010). Більше
16 років є науковим керівником експериментального
майданчика “Школи сприяння здоров’ю” у м. Донецьку. Напрямок наукового
дослідження: «Духовно-моральне виховання учнів у ПТНЗ». Має близько 30
науково-методичних праць, зокрема: «Духовно-моральне виховання
особистості», «Екологічне виховання учнів ПТНЗ».
Єрмакова Зоя Іванівна, старший викладач
кафедри. В установах професійно-технічної освіти
працює понад двадцяті п’яти років, з яких десять років
присвячено роботі в ПТНЗ на посадах викладача,
завуча і заступника директора з навчальної роботи та
більш п’ятнадцяти років підвищує кваліфікацію
педагогічним працівникам системи ПТО. Має вищу
математичну
і
психологічну
освіту,
магістр
спеціальності «Педагогіка вищої школи». Нагороджена
грамотами НАПН України, ДВНЗ «Університету
менеджменту освіти». На сьогодні вона є здобувачем наукового ступеня
кандидата педагогічних наук. Напрямок наукового дослідження:
комунікативна
компетентність
викладачів
професійно-теоретичної
підготовки ПТНЗ. Автор понад сорока науково-методичних публікацій, а
саме: «Комунікативна діяльність педагога ПТНЗ», «Короткий словник
комунікативної компетентності педагога», «Формування комунікативної
компетентності педагогів професійно-технічних навчальних закладів»,
«Сприятливий соціально-психологічний клімат – основа ефективної
комунікації в педагогічному колективі ПТНЗ», «Формування комунікативно
компетентної особистості учня ПТНЗ» тощо.
Коваль Лариса Євгенівна, старший викладач
кафедри. Має вищу освіту зі спеціальностей: “Фізика,
телекомунікації”, “Економіка підприємства”, магістр
управління навчальними закладами. Засновник сайту
кафедри, технічний автор електронних навчальнометодичних
комплексів,
секретар
оргкомітету
наукових конференцій і методологічних семінарів
кафедри. Аспірант ДВНЗ «Університет менеджменту

73

освіти» НАПН України. Сфера наукових інтересів – розробка та
застосування електронних засобів навчання в навчальний процес. Автор
більш сорока наукових праць, у тому числі понад десяті навчальнометодичних посібників, зокрема: «Самоосвітня діяльність педпрацівників»,
«Маркетингове управління професійно-технічними навчальними закладами»
тощо.
Торба Наталія Григорівна, старший викладач
кафедри. Працює на кафедрі понад десяти років. Має
вищу педагогічну та психологічну освіту. Здобувач
наукового ступеню кандидата психологічних наук
кафедри психології управління ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» (м. Київ). Сферою наукових
інтересів є профілактика конфліктів в педагогічному
середовищі. Є членом експертної комісії Донецького
міського науково-методичного центру. Нагороджена
грамотою Національної академії педагогічних наук
України за плідну науково-педагогічну діяльність. Автор більш 35 наукових
праць, серед яких десять навчально-методичних посібників, зокрема:
«Конфлікти. Попередження та профілактика», «Особистісно-орієнтований
підхід у роботі педагога ПТНЗ» тощо.
Харагірло Віра Єгорівна, завідувач відділу
педагогічних
технологій,
старший
викладач
кафедри. Методист вищої категорії, має вищу
педагогічну та психологічну освіту, магістр «Педагогіка
вищої школи». Нагороджена знаком «Відмінник освіти»
(2012 р.). Досвід роботи у вищій школі більш двадцяти
років. Нагороджена грамотами Національної академій
педагогічних наук України (2013 р.), Міністерства
освіти і науки України (2008 р.), ДВНЗ «Університет
менеджменту
освіти»
(м. Київ),
Інституту
післядипломної
освіти
інженерно-педагогічних
працівників (м. Донецьк). З 2004 р. голова профспілки інституту. Має
Почесну грамоту Обласного комітету професійної спілки. Сфера наукових
інтересів пов’язана з практикою впровадження педагогічних технологій та
педагогічного досвіду в навчально-виховний процес ПТНЗ. Засновник архіву
інноваційних педагогічних технологій. Автор більш тридцяти друкованих
видань, серед яких «Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з
підлітками девіантної поведінки», «Інноваційні форми методичної роботи»,
«Технологія превентивного виховання учнів ПТНЗ», «Філософські виміри
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського», «Виховання громадянина
України засобами козацької педагогіки», «Інноваційні форми і методи
виховної діяльності в ПТНЗ» та інші.
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Чурилова Олена Валентинівна, старший
лаборант кафедри. Працює на кафедрі близько 30
років. Засновник наукового і навчально-методичного
архіву кафедри. Технічний редактор більшості науковометодичних посібників, рекомендацій, збірників
наукових праць кафедри.
Нагороджена грамотами Інституту післядипломної
освіти
інженерно-педагогічних
працівників
(м. Донецьк), Національної академії педагогічних наук
України за плідну діяльність та активну участь у роботі
й громадському житті інституту.
Викладачі кафедри пройшли складний шлях. Але для них були і
залишаються незмінними їх відданість справі, цілеспрямованість і віра в
результат.
Важливим напрямком роботи кафедри є навчальна діяльність, яка
здійснюється в групах керівних кадрів, методистів, викладачів, майстрів
виробничого навчання ПТНЗ, вихователів гуртожитків, бібліотекарів. Значна
частина навчального навантаження виконується за межами інституту.

Перебуваючи у відрядженнях у різних регіонах України, працівники
кафедри вивчають передовий досвід роботи викладачів і майстрів ПТНЗ,
узагальнюють його з метою розповсюдження новітніх ідей та форм
навчально-виховного процесу. Також на місцях вони беруть участь у
проведенні нетрадиційних виховних заходів, спрямованих на розвиток
національної свідомості, духовних цінностей та культури поведінки учнів.
На наш погляд основним завданням післядипломної освіти є
вдосконалення професійної компетентності педагогів ПТНЗ, забезпечення їх
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готовності до інноваційної діяльності в процесі викладання матеріалу,
виховання і розвитку особистості, конкурентоспроможної на ринку труда в
сучасної Україні.
Одним з перспективних напрямів модернізації непереривної
післядипломної педагогічної освіти є впровадження науково-практичних
засобів, інноваційних технологій у програму підвищення кваліфікації
інженерно-педагогічних працівників в курсовий й, особливо, в міжкурсовий
період.
Таким чином, загальними задачами кафедри, щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, є викладання модулів з сучасних
проблем психології та педагогіки професійної освіти. В міжкурсовий період
враховуємо важливість продовження освітянських програм у вигляді
науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів з
метою узагальнення передового педагогічного досвіду, популяризації
інновацій, самоосвіти й, в цілому, розвитку творчої особистості
педагогічного працівника системи ПТО.
Методологічною
основою
психолого-педагогічної
діяльності
викладачів кафедри є особистісно-орієнтований підхід.
Методична робота кафедри спрямована на організацію допомоги
педагогічним працівникам у питаннях удосконалення організації навчальновиховного процесу в навчальних закладах професійної освіти. Протягом
останніх років опубліковано понад ста навчально-методичних посібників та
методичних рекомендацій для працівників освіти. Постійно оновлюються
дидактичні матеріали для підвищення якості навчального процесу.

Щорічно співробітники кафедри готують до друку навчальнометодичні та методичні посібники, рекомендації, які призначені допомогти
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слухачам курсів підвищення кваліфікації засвоювати передовий психологопедагогічний досвід.
З січня 2012 р. функціонує навчально-методичний інтернет-семінар,
який розроблено викладачами кафедри (Коваль Л.Є., Максименко О.Г.) на
незалежної платформі за темою «Впровадження психолого-педагогічних
технологій в навчально-виховний процес закладів системи ПТО» (www:
kafpppo.narod.ru). Семінар забезпечує обмін педагогічним досвідом між
працівниками системи ПТО та викладачами кафедри педагогіки та психології
професійної освіти.
Щомісяця
колектив
кафедри
організує
навчально-практичні
конференції зі слухачами курсів підвищення кваліфікації за темами: «Стилі
поведінки педагога в конфліктних ситуаціях», «Від творчості педагога до
творчості учня» тощо.
Традиційним стало проведення щорічних методологічних семінарів:
«Активне соціально-психологічне навчання», «Регуляція емоційного стану в
процесі міжособистісного конфлікту», «Комунікативна майстерність
педагога», «Духовно-моральне виховання в сучасній освіті», «Психологічний
супровід девіантних підлітків» тощо та регіонального навчальнометодичного семінару «Впровадження психолого-педагогічних технологій у
навчально-виховний процес ПТНЗ України».
У роботі семінарів беруть участь педагогічні працівникі ПТНЗ України
Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Полтавської,
Одеської та інших областей. В рамках семінарів як правило проводяться
майстер-класи, тренінги, круглі столи.
Одним із перспективних напрямків методичної роботи кафедри є
розробка і впровадження новітніх психолого-педагогічних технологій у
контексті особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Велика увага в роботі
кафедри приділяється вдосконаленню педагогічної майстерності та культури
педагогічних працівників ПТНЗ.
Наукова діяльність кафедри педагогіки і психології професійної
освіти спирається на концепцію Державного стандарту професійної освіти
України, де вказано, що «Основним напрямком у вирішенні завдань
професійно-технічного навчання є формування якісно нового типу педагога з
професійної підготовки, який органічно поєднує функції викладача і майстра
виробничого навчання, що сприяє подоланню розриву у формах і методах
між теоретичним та практичним навчанням. Такий педагог має достатню
інженерну підготовку, володіє знаннями з основ педагогіки, психології, а
також має високий рівень робітничої кваліфікації з відповідної професії». Це
передбачає: вміння працювати у колективі; орієнтуватися на ринку праці;
готовність пов’язувати свою кар’єру з продовженням освіти; змінювати
профіль діяльності в залежності від змін у стратегії розвитку підприємства,
технологіях тощо; вміння самостійно працювати з інформацією; приймати
рішення. Тому, на сучасному етапі професійної освіти одним із
найважливіших завдань є вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ.
Спираючись на вище сказане, це повинно бути реалізовано в двох загальних
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напрямках – психологічному і педагогічному, які, між тім, неможливо
розглядати порізно, а лише в єдності та спільності цілей і завдань.
Педагогічний напрямок дослідної роботи торкається проблем,
спрямованих на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її
конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі,
формування покоління молоді, здатного робити особистісний вибір, набувати
вмінь, навичок продуктивної та творчої праці.
Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які
стосуються, перш за все, питань створення позитивного соціальнопсихологічного клімату. Саме тому необхідною умовою для досягнення
поставленої мети є впровадження методів корекції соціальних стосунків,
розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних працівників,
навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної культури, вміння
саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів серед
педагогів і учнів ПТНЗ.
Експериментально-дослідна діяльність кафедри ПППО спрямована на
визначення
психолого-педагогічних
особливостей
професійного
вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ з урахуванням сучасних вимог до
процесу навчання, виховання і розвитку особистості в закладах професійної
освіти. Це й зумовило вибір теми науково-дослідної роботи кафедри
«Психолого-педагогічні особливості професійного вдосконалення кадрового
потенціалу ПТНЗ».
Науковий інтерес кафедри до означеної проблеми охоплює декілька
напрямів, які входять до структури Моделі розвитку особистості
педагогічного працівника ПТНЗ (див.рис.).
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Згідно з Моделлю, метою психолого-педагогічного вдосконалення є
природний, соціальний і професійний потенціал особистості слухача курсів
підвищення кваліфікації. Тому конкретні напрями дослідження стосуються:
по-перше, ціннісної, мотиваційної сфери особистості; по-друге, соціальнопсихологічного клімату в колективі; по-третє, психолого-педагогічної
майстерності; по-четверте – здобуття професійних знань.
Підтеми, які виконуються викладачами кафедри по кожному напряму
наукового дослідження:
1.
Ціннісна, мотиваційна сфера особистості, акмеологічний
розвиток людини: Психологія самодепривації особистісного розвитку
суб'єкта (к.пс.н., доцент О.Г. Максименко); Акмеологічний підхід до
професійного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ (к.пс.н., ст.викл.
Е.О. Самотаєва).
2.
Соціально-психологічний клімат у колективі, набуття соціальнокультурного досвіду: «Шляхи застосування метода АСПН в навчальних
закладах» (к.пс.н., доцент О.Г. Максименко, ст. викл. В.Є. Харагірло);
«Комунікативна компетентність педагогів ПТНЗ» (аспірант З.І. Єрмакова);
«Психологічні чинники профілактики конфліктів» (аспірант Н.Г. Торба).
3.
Психолого-педагогічна майстерність: «Психологічні особливості
удосконалення педагогічної майстерності педагогів ПТНЗ» (к.пс.н., ст. викл.
Н.Є. Ситнікова); «Спрямування діяльності педагогічних працівників на
духовно-моральне становлення особистості учнів» (ст. викл. Т.В.
Волченська); Попередження та подолання синдрому професійного вигоряння
інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ (к.п.н., д. Н.В. Пашкова).
4.
Здобуття професійних знань: «Застосування електронних засобів
навчання на курсах підвищення кваліфікації» (аспірант Л.Є. Коваль); «Медіаосвіта (медіа-грамотність) як педагогічна складова підготовки сучасного
педагогічного працівника ПТНЗ» (к.п.н., ст. викл. К.Є. Балабанова);
«Впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій у
навчальний процес» (всі викладачі кафедри спільно з відділом педтехнологій,
зав. В.Є. Харагірло).
Кафедра є партнером Кримського гуманітарного університету, НДЦ
«Глибинної психології» НАПН України, МНЦ ПТО Донецької області,
управління освіти донецької міської ради з проблеми психологопедагогічного вдосконалення кадрового потенціалу закладів освіти.
Викладачі
кафедри
постійно
організовують
Всеукраїнські,
міжрегіональні й обласні науково-практичні конференції з проблеми
особистісно-орієнтованого навчання і виховання. В щорічній інтернетконференції за темою: «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки
шляхів оновлення» беруть участь усі регіони України. За результатами
конференції друкується збірник матеріалів.
Кафедра є ініціатором ювілейних конференцій та педагогічних читань
до дня народження В.О. Сухомлинського «Серце, яке віддане дітям»,
А.С. Макаренка «А.С. Макаренко і сучасність». Теми науково-дослідних
розробок кафедри завжди були складовими тих проблем, над якими
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працював увесь колектив Інституту. Викладачі кафедри впродовж багатьох
років зосереджені на розв’язанні актуальних проблем неперервної
професійної освіти на основі випереджального характеру наукових
досліджень. Це дає змогу підтримувати той рівень наукових розробок, який
відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти в контексті освіти впродовж
всього життя.
Кафедра має власні веб-ресурси (сайт, Skype-адреса, електронна
адреса), які висвітлюють концептуальні підходи до процесу психологопедагогічного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ та в загалі
допомагають у навчальному процесі – http:// kafpppo.narod.ru/; Skype
кафедри: pedagogica4; E-mail: ipopedagogica@mail.ru. Самі ці ресурси є
зв’язком науки з практикою, оскільки педагогічні працівникі системи ПТО
мають можливість обмінюватися досвідом роботи, консультуватися з питань
професійного і особистісного розвитку.
Викладачі кафедри використовують свої знання та надають
консультативну допомогу адміністраціям технікумів, професіональнотехнічних училищ, ліцеїв з питань упровадження інноваційних педагогічних
технологій, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в
колективі, організації виховання молоді тощо. За це вони отримують подяки
як в усній формі, так і у письмовому вигляді.

Як перспектива розвитку кафедри з питання навчально-методичного
забезпечення передбачається розробка навчально-методичних посібників і
рекомендацій практичного характеру, що містять готові тренінги, вправи,
завдання з особистісного та інтелектуального розвитку майбутнього
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професіонала і дозволяють підвищити навчально-мотиваційний рівень учнів
професійно-технічних навчальних закладів.
Інноваційні напрямки діяльності кафедри. Освіта, навчання,
виховання – головні частини педагогічного процесу. Зміна політики і
соціальних пріоритетів в освіті незалежної України сформувала принципово
нову парадигму освіти і виховання. Сучасна освіта має готувати людину,
котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному
світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя,
самостійно оволодівати новими знаннями та спонукати майбутніх фахівців
до навчання впродовж усього життя.
Нині широко впроваджуються у виробництво нові технології, що
докорінно змінюють зміст праці сучасного робітника, спостерігається
збільшення обсягу інформації, підвищуються вимоги до рівня професійної
компетентності.
У
цьому
зв’язку
збільшується
потреба
у
висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях.
У процесі розповсюдження ідей інноваційних технологій викладачі
кафедри визнали пріоритетними такі завдання:
• гармонізація ставлення УПП та керівників ПТНЗ до інноваційних
процесів в галузі підготовки майбутніх фахівців;
• створення умови для отримання широкого спектру психологопедагогічних знань, що дають змогу педагогічним колективам
переходити на нові тенденції і стратегії навчально-виробничої
діяльності закладів професійної освіти;
• стимулювання педагогів-практиків до підвищення рівня професійної
компетентності та неперервного професійного зростання;
• розробка електронних навчально-методичних комплексів;
• організація та проведення Інтернет-конференцій, Інтернет-семінарів,
вебінарів тощо;
• проведення майстер-класів, тренінгів, ділових ігор з тематики:
«Здоровий спосіб життя», «Розвиток особистісних якостей», «Духовноморальне виховання», «Національне виховання», «Педагогічна
комунікація», «Екологічне виховання»;
• розробка й використання презентацій по новітнім технологіям
навчання та виховання;
• впровадження проектних технологій у навчальний процес ПТНЗ,
технікумів, ліцеїв;
• розповсюдження розвивального і модульно-розвивального навчання,
виховних, педагогічних та освітніх технологій;
• популяризація особистісно-орієнтованого навчання.
Перспективи подальшого розвитку науково-методичної діяльності
кафедри ми передбачаємо у впровадженні інформаційно-комунікативних
технологій навчання, психологізації освітнього процесу, в більш
практичному спрямуванню перепідготовки слухачів, у застосуванні активних
методів у навчальному процесі.
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ІСТОРІЯ І СКЛАД КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра психології (до цього - кафедра педагогіки і психології) стала
самостійною в жовтні 1992 року, коли стала здійснювати перепідготовку за
фахом "Психологія. Практична психологія".

Девіз кафедри психології : «Єдність навчальної і наукової роботи»

Тому без перебільшень можна сказати, що психологія в Донецькому
регіоні почалася з Інституту післядипломної освіти ІПП (на той час він мав
назву Республіканський інститут підвищення кваліфікації ІПП України).
Перший завідувач кафедри - доктор психол. н., професор Ю.Б.
Максименко.

З його ім’ям пов’язана особлива "ера" в діяльності кафедри. Працюючи
на кафедрі (1992-2000), він сам захистив докторську дисертацію, став
професором і дав вагомий "мотиваційний поштовх" не лише викладачам, але
і студентам. Під його керівництвом, за період роботи у Донецьку, захищено
12 кандидатських і 3 докторських дисертації. Саме кафедра психології стала
засновником регіональної асоціації психологів Донбасу, першим керівником
якої був Ю.Б. Максименко(зараз живе і працює в м. Одесі).
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Значно вплинула на розвиток кафедри Полєтаєва Н.О. (1950-2013).

Наталія Олександрівна була справжнім професіоналом, завжди творчо
підходила до вирішення наукових проблем та розробки навчальних курсів,
була відкрита новим ідеям. До неї майже не було байдужих. Для своїх учнів
вона була справжнім Учителем з великої літери, в якого можна багато чому
навчитися, вимогливим, але справедливим. Вона завжди була готова прийти
на допомогу чи підказати щодо вирішення будь-яких питань, стосувалися ці
проблеми професійних чи особистих справ людини.
У 2009 році, з приходом в інститут директора О.П. Ситнікова, сталася
знаменна подія - Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних
працівників увійшов до складу Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» (м. Київ), що дозволило не лише
забезпечити перепідготовку кадрів за фахом "Психологія", але і почати
підготовку бакалаврів і магістрів. Почалася нова "ера".
Нині очолює кафедру психології канд. психол. наук, доцент Ільїна Т.
Б.

Ільїна Тетяна Борисівна народилась у 1959 р. у місті Донецьк. У 1981р.
закінчила
біологічний
факультет
Мелітопольського
державного
педагогічного інституту. Працювала у середніх школах: ЗОШ № 5 м.
Єнакієво та ЗОШ № 100 м. Донецька. У 1992 р. здобула другу вищу освіту за
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спеціальністю «Психологія» та вступила до аспірантури Інституту психології
ім. Т.С. Костюка НАПН України. У 1998 році захистила дисертацію
«Особливості ставлення до себе в умовах професійної депривації». З 1992 по
1998 р.р. працювала ведучим спеціалістом, начальником відділу профвідбору
Обласного центру зайнятості, старшим викладачем Донецького інституту
післядипломної освіти інженерно- педагогічних працівників. З 1998 року
обіймала посади завідувача кафедри психології (ДІПіП), післядипломної
педагогічної освіти (ІПО ІПП УМО). Завідувач кафедри психології Інституту
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету
менеджменту освіти з жовтня 2010 р.
Наукові пріоритети: проблеми психології свідомості та самосвідомості,
структурування життєвих ситуацій.
На кафедрі психології 95 % канд. психол. наук, 50% доцентів, 30%
викладачів працюють над докторськими дисертаціями.
Пріоритетними напрямами досліджень кафедри психології є психологія
особистості, психологія творчості, психологія інноваційної діяльності у
навчальних закладах, методологія тренінгової діяльності тощо.
Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в
роботі Регіональної асоціації психологів Донбасу, співпрацюють з багатьма
науково-дослідними інститутами в Україні і за її межами. За останні п’ять
років організовано одну міжнародну, три Всеукраїнські і п'ять регіональних
науково-практичних конференцій, викладачі кафедри взяли участь в 19
міжнародних конференціях, опублікували більше 50 наукових статей у
виданнях ВАК.
Викладачі кафедри проводять тренінги, майстер класи і семінари з
викладачами, співробітниками громадських організацій, державних і
приватних підприємств за напрямами екзистенційної психології,
гештальтпсихології,
психологічним
основам
індивідуального
консультування.
Будь-який справжній ВНЗ має початок, але не має кінця у своєму
розвитку. Енергетикою кафедри є віддані і захоплені справою його
співробітники.
У своїх учнів викладачі кафедри прагнуть сформувати особистісне
усвідомлення себе самого, бажання реалізувати свій потенціал в професійній
діяльності, критичність і відповідальність.
В процесі навчання і взаємодії зі студентами викладачі кафедри
максимально реалізують особистісно-орієнтований підхід, тобто враховуємо
індивідуальний досвід, інтереси, схильності майбутніх психологів при виборі
наукових напрямів та спеціалізації.
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Вакарєв Євген Сеенович в 2002 р. закінчив Донецький інститут
психології і підприємництва та отримав кваліфікацію спеціаліста з
психології. В 2009 р. в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості міжпівкульної
регуляції психомоторних дій людини» зі спеціальності 19.00.01 – загальна
психологія, історія психології. Обіймав посади старшого викладача, доцента,
завідувача кафедри.
Має 48 публікацій, з яких 12 – у виданнях, що входять до переліку ВАК
України.
Сфера наукових інтересів: психологія індивідуальних відмінностей,
когнітивна психологія, методологія психологічних досліджень.

Лох Костянтин Володимирович навчався у
Ярославському
державному університеті ім. П. Г. Демидова, факультет психології, 19911996.
Аспірантура ЯрДУ, 1998-2001. Кандидат психологічних наук, 2001 р.
(спеціальність - 19.00.05 "Соціальна психологія"). Нострифікація в Україні у
2010 році за фахом 19.00.09 "Психологія діяльності в екстремальних умовах".
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Спеціалізація Міжнародної академії психологічних наук з інтенсивних
інтеграційних психотехнологій, 1998-1999 р., сертифікат МАПН інструктора
з ІІПТ № 035. Досвід проведення трансперсональних тренінгів з 1999 р.
Московський гештальт-інститут, 2005-2011: 1, 2 ступінь, зараз
навчається на 3-ому. Ведення терапевтичних груп, індивідуальна гештальттерапія з 2006 року. Спеціалізація "Кризи і травми".
Резидентський семінар з танатотерапії у В. Баскакова, 2005 р.

Новікова Олена Володимирівна здобула повну вищу освіту за
спеціальністю: «Психологія. Іноземна мова» (Горлівський державний
педагогічний інститут іноземних мов, гуманітарний факультет). У 2007 році
закінчила аспірантуру Київського інституту психології ім. Г.С.Костюка
НАПН України, лабораторія психології творчості, та у 2008 році захистила
кандидатську дисертацію на тему: «Проблема розвитку творчого мислення в
системі Едварда де Боно» (науковий керівник: академік НАПН України,
доктор психологічних наук, професор Моляко Валентин Олексійович). Брала
участь у навчальних семінарах з методу символдрами (Я.Л.Обухов),
семінарах з психологічного консультування (О.Ф.Бондаренко) - модулі:
«Психотерапевтична група», «Психодинамічний напрям у психології»,
«Когнітивно-поведінковий напрям у практиці психологічної допомоги»,
«Екзистенційно-гуманістичний напрям у практиці психологічної допомоги».
Брала участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науковопрактичних конференціях, конгресах та семінарах, серед яких:Міжнародна
конференція «The Fifth International Conference on Creative Thinking.
Designing Future Possibilities» (Мальта); Міжнародна психологічна
конференція «Розвиток. Творчість. Обдарованість» (Київ); Наукова
конференція «Психологія здібностей: Сучасний стан та перспективи
дослідження» (Москва);Всеукраїнська конференція «Ідеї, реалії і
перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика» (Суми); IV
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології
підготовки фахівців нового покоління» (Кіровоград); Міжнародна науковопрактична конференція «Психолого-педагогічні аспекти формування та
розвитку майбутнього фахівця» (Миколаїв); Міжнародна науково-практична
конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності
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людини»
(Донецьк);Міжнародна
науково-практична
конференція
«Когнітивні процеси та творчість» (Одеса); Шоста міжнародна конференція
«Психолого-педагогічні проблеми обдарованості: теорія та практика»
(Іркутськ) та багато інших.
На сьогодні має 15 наукових публікацій (9 – у фахових виданнях,
затверджених ВАК України), серед яких: «Концепція творчого мислення
Едварда де Боно», «Роль інтуїції в пізнанні та творчості»«Сучасні підходи до
проблеми творчого мислення», «Методи розвитку творчого мислення»,
«Творче мислення: традиції та перспективи дослідження», «The problem of
Creative Thinking in Ukraine» та інших.
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія
творчості, психологія любові, психологія сім’ї, соціальна психологія, новітні
напрями в психології (символдрама, арт-терапія, казкотерапія, фототерапія,
фільмотерапія та інші).
Викладає дисципліни: «Історія психології», «Соціальні та політичні
конфлікти», «Соціальна психологія», «Політична психологія», «Психологія
організації», «Методи комплексного дослідження особистості».

Радченко Ольга Борисівна старший викладач кафедри психології
Інституту післядипломної освіти інженерно–педагогічних працівників
Університету менеджменту освіти, на кафедрі викладає з 1999 року, член
Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, член
Регіональної асоціації психологів Донбасу.
Закінчила Луганський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка
Східноукраїнського університету (факультет української філології),
Донецький інститут післядипломної освіти інженерно–педагогічних
працівників(факультет практичної психології).
На сьогодні має понад 25 наукових публікацій та методичних видань.
Брала участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науковопрактичних конференціях, конгресах та семінарах, серед яких: «Психологічні
основи підготовки менеджерів персоналу організацій та організаційних
психологів» (м. Умань), міжнародний семінар «Досвід впровадження
Болонського процесу в університетах Італії та Нідерландів» за участю
представників університету м. Торонто, Роттердамського та Утрехського
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університетів (Нідерланди), «Психологічні технології в екстремальних видах
діяльності» (м. Донецьк), «Особистісні та ситуативні детермінанти поведінки
і діяльності людини» (м. Донецьк) тощо.
Область наукових інтересів: психологія конфлікту, організаційна
психологія.
Практична робота: психологічне консультування, тренінги «Конфлікти в
організаціях».

Руденко Світлана Вікторівна у 2003 р. закінчила Донецький інститут
психології і підприємництва. З 2003 по 2008 рр. була здобувачем Інституту
психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. У 2008 р. захистила дисертацію на
тему "Соціальний інтелект як фактор успішності педагогічної діяльності". На
сьогодні має 22 публікації, у тому числі 9 - у виданнях, схвалених ВАК України;
брала участь у 8 науково-практичних конференціях, з них 2 - Міжнародні.
Сфера наукових інтересів : проблеми дослідження здібностей, академічного й
практичного інтелекту; питання методики викладання психології у вищій школі,
загальної і експериментальної психології.

Стовба Наталія Іванівна у 1985-1990 рр. навчалася на педагогічному
факультеті Бердянського державного педагогічного інституту (кваліфікація
«Викладач дошкільної педагогіки та психології»). У 1995-1996 р.р - у
Республіканському інституті підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних
працівників (кваліфікація «Практичний психолог»).
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У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні
складові проектування навчальної діяльності майбутніх педагогів».
Сфера наукових інтересів: вікова психологія, психологія навчання,
психосемантика.
Має 35 публікацій у вітчизняних та зарубіжних (Корея, Болгарія)
виданнях. Автор навчального посібника «Практикум з психологіії розвитку» (с
грифом МОН).

Яновська Лариса Володимирівна у 1987 закінчила факультет психології
Ленінградського державного університету. У 2006 році захистила в м. Одеса
кандидатську дисертацію за темою: «Динаміка здібностей до життєтворчості
особистості у зрілому віці».
На сьогодні має 30 наукових публікацій за різноманітною тематикою, що
стосується до розвитку особистості, творчих здібностей, індивідуального
життєвого світу.
Брала участь у Міжнародних, регіональних науково-практичних
конференціях. Є членом Регіональної асоціації психологів Донбасу.
Була керівником філіалу Міжнародного інституту екзистенційного
консультування та проводила семінари в межах навчальних програм цього
інституту.
Сфера наукових та практичних інтересів: юнгіанський аналіз,
екзистенціональна психологія, арт-терапія.
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КАФЕДРА І СЬОГОДЕННЯ
Викладачі кафедри психології здійснюють підготовку майбутніх
психологів освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавра, магістра.
На кафедрі викладаються
основні навчальні курси:
«Загальна психологія»,
«Диференціальна
психологія»,
«Етнопсихологія»,
«Психодіагностика»,
«Патопсихологія»
«Вікова психологія»,
«Соціальна психологія»,
«Психологія сім’ї»,
«Основи психологічного
консультування»,
Допитливість тут цінується
«Юридична психологія»,
«Психологія творчості»,
«Психологія конфлікту»,
«Психологія реклами»,
«Психологія управління»,
та інші.
Викладачами кафедри розробляються та викладаються авторські курси,
серед яких «Розвиток творчого мислення» (канд. пс. н., доц. Новікова О.В.)
«Особистість в умовах психічної депривації» (канд. пс. н., доц. Ільїна Т.Б.),
«Психологія впливу» (ст.викл. Радченко О.Б.), «Когнітивна психологія»
(канд. пс. н. Стовба Н.І.), «Методологія тренінгової діяльності» (канд.пс.н.
Лох К.В), «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях»
(канд. пс. н., доц. Руденко С.В.), «Проективні методи дослідження
особистості»( канд. пс. н., Яновська Л.В.) та інші.
За останні три роки викладачами кафедри видано 26 видань. Серед них:
10 навчальних посібників, 4 учбово-методичних посібника, 12 методичних
рекомендацій до вивчення дисциплін.
Навчання студентів здійснюється за кредитно-модульною системою,
що спонукає викладачів приділяти значну увагу організації самостійної
роботи студентів, поточному і модульному контрою знань студентів.
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При навчанні використовуються
сучасні інтерактивні методи навчання:
лекції-бесіди,
семінари-дискусії,
семінари-конференції, круглі столи,
ділові ігри, тренінги, тощо.
Семінар-дискусія

Студенти кафедри приймають активну участь у Всеукраїнських та
регіональних науково-практичних конференціях, Всеукраїнських олімпіадах
з психології.
Практичне заняття
Робота з методикою ТАТ

Психологічні читання
«К.Г.Юнг та сучасність:
погляд психологів»

Тренінг спілкування та гармонізації міжособистісних відносин у групі
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Саморозкриття через іграшку

Мильні кульки
«Згадаймо дитинство»

Фото на пам'ять

Перегляд фільму
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Внесок Ф.Гальтона у сучасну науку

Студентам пропонуються творчі завдання

«М…да…ну і завдання…»
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«Еврика!
Зрозуміло!!!
Ура!»

На перспективу планується подальша розробка авторських курсів,
посилення практичної спрямованості навчального процесу за рахунок
виїзних занять, зустрічей з провідними спеціалістами в галузі психології,
залучення студентів до волонтерської діяльності, відвідання студентами
майстер-класів, посилення практичної спрямованості навчання через активне
залучення студентів до роботи у науково-практичній лабораторії.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
Важливим напрямом роботи співробітників кафедри психології є,
безумовно, наукова робота. Перш за все – це робота над кафедральною
темою дослідження. У 2010 р. було завершено роботу над науковою темою
«Моніторингове дослідження мотивації вибору другої вищої освіти». Вже у
січні 2011 р. Розпочато роботу над новою темою «Становлення професійної
самосвідомості майбутніх психологів у процесі фахової підготовки». У
межах означеної теми, з метою розвитку самосвідомості студентів
здійснюється низка позааудіторних заходів: робота з адаптації студентів 1
курсу; трьохденні соціально-психологічні виїзні тренінги; фестиваль для
других, третіх та четвертих курсів; працює науково-практична лабораторія,
яка реалізує просвітницький, консультативний, діагностичний та
розвивальний напрямки роботи. Як одну з важливих форм роботи
розглядаємо волонтерство.
Традиційно сумісно з Асоціацією психологів Донбасу та Донецьким
національним університетом проводяться щорічні науково-практичні
конференції.
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Щорічна науково-практична конференція «Психологія в освіті» (листопад 2012р.).
Студенти і викладачі інституту з докт. пс. н., професором І.В. Вачковим

Також викладачі кафедри працюють ведуть дослідження за власними
науковими інтересами: методологія тренінгової діяльності, проблеми
психології творчості, самосвідомості, розвитку соціального інтелекту тощо.
Традиційно результати досліджень висвітлюються у відомих наукових
журналах: «Вісник післядипломної освіти» (УМО НАПН України),
«Актуальні проблеми психології» (Зб. наук. праць Інституту психології ім.
Г.С. Костюка АПН України, «Наукові записки Інституту психології ім.
Г.С.Костюка АПН України», «Проблеми загальної та педагогічної
психології» (Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка
НАПН України), «Практична психологія та соціальна робота», «Психологія і
суспільство».
Співробітники кафедри відвідують зустрічі з відомими психологами
сьогодення.

Зустріч з докт. пс. н., професором, академіком НАПН України Т.С. Яценко.

Викладачі кафедри підвищують свій науковий потенціал, відвідуючи
науково-практичні конференції, семінари, заняття у авторських
психологічних школах, тренінг-семінари та майстер-класи.
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Викладачі

кафедри

ведуть

активну

наукову

роботу

зі

студентами.

Ну як у навчанні без посмішки!

На теперішній час існує три проблемні групи, якими керують викладачі
кафедри:
 «Проблемні категорії в психології: розробка понять, емпіричні
дослідження»;
 «Соціальний інтелект у структурі професійних якостей»;
 «Психомистецький підхід у психологічному консультуванні».

Рефлексивне спілкування

Традиційно кафедрою проводиться І тур всеукраїнської олімпіади з
психології, метою якого є виявлення обдарованих студентів в галузі
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психології; підвищення відповідальності студентів за виконувану роботу,
здатності самостійно й ефективно вирішувати проблеми в галузі психології.

Давайте розглянемо схему

Викладачі - наші орієнтири

Давайте розберемося детальніше…
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ ПОЗА АУДИТОРІЙ
У нашому інституті студенти завжди можуть знайти собі цікаві заняття
поза навчальною діяльністю.
Є дев’ятиповерховий гуртожиток, просторий спортивний зал,
бібліотека, яку багато хто вважає однією з найкращих у місті.
На підставі самоврядування існує студентська рада, голова якої
входить до складу Вченої Ради інституту. Студенська рада приймає участь у
вирішенні різноманітних питань щодо навчальної, наукової, культурнорозважальної, профорієнтаційної, інформаційної та інших сфер діяльності
інституту.
Студенти разом зі своїми кураторами постійно виступають
ініціаторами проведення різних конкурсів та заходів: «Присвячення у
студентство», «Дебют першокурсника», «Ми шукаємо таланти», «День
Святого Валентина», «Міс Весна». На цих заходах у кожного є можливість
проявити себе, свої здібності, або навчитися чомусь. Для студентів молодших
курсів студенти магістратури проводять заняття дискусійного клубу, де
жваво обговорюються різні полемічні питання стосовно майбутньої
професійної діяльності. Групи студентів-психологів організовують
культпоходи у своєму рідному місті(театр, льодовий каток, цирк,
краєзнавчий музей та ін.). Студенти першого курсу разом із куратором
побували у м. Умань в Софіївському парку, де набули багато незабутніх
вражень.
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Хто на світі всіх миліший, красивіший і добріший ?

Ну як у навчанні без творчості?

Вболіваємо за своїх!
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Прекрасне вабить

Новорічні свята
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Мистецька година «Багатогранність таланту поета і художника»

«Екватор» навчання студентів третього курсу
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НАШІ ВИПУСКНИКИ
Гордість кафедри – її випускники. Після навчання на спецфакультеті
«Психологія. Практична психологія» та аспірантури, яка існувала з 2000 по
2004 рік, захистили дисертації по різних психологічних спеціальностях: Т.Б.
Ільїна(1998), А.В. Гордєєва (2000), І.М. Нєкрасова (2002), О.М.Овчар(2004),
Т.А. Вілюжаніна (2006), Н.І. Стовба (2007), Л.В. Яновська (2007), В.В.
Шульга (2008), О.Г. Максименко (2008), Е.О. Самотаєва (2010), Варава Л.А.
(2010), Л.В. Тіщенко Л.В. (2010).
Випускники спецфакультету, зараз факультету підготовки та
перепідготовки фахівців, відіграють провідну роль в практичній психології
та психологічній освіті Донбасу: 12 співробітників ІПО ІПП свого часу
закінчили наш спецфакультет. Зараз випускники нашого інституту очолюють
кафедри психології ІПО ІПП, Донецького національного університету,
працюють в багатьох вищих навчальних закладах Донецьку, Маріуполя,
Краматорська.

Т.Б. Ільїна, зав. кафедри психології ІПО ІПП
Закінчила спецфак у 1992 року

А.В. Гордєєва, зав. кафедри психології ДонНУ

102
Закінчила спецфак у 1996 році

Н.І. Стовба, старший викладач кафедри
психології
Закінчила спецфак у 1998р.

Л.В. Яновська, канд.психол.н. старший
викладач кафедри психології ІПО ІПП
УМО
Навчалася в аспірантурі ДІПО ІПП
УМО з 2000 по 2004 рік

Е.О. Самотаєва канд.психол.н., старший
викладач кафедри.
Закінчила спецфак у 2000р.

Максименко О.Г. канд.психол.н.,
зав.кафедрою ПППО ІПО ІПП УМО
Навчалася в аспірантурі ДІПО ІПП
УМО з 2000 по 2004 рік

Свого часу відкриття спец факультету було зумовлено потребою в
практичних психологах в галузі освіти, тож наші випускники стали першим
загоном шкільних психологів в Донбасі та заклали певні традиції – грамотну
психодіагностику, комплексність підходу до учня тощо.
Багато хто з випускників знайшов себе в галузі психотерапії та
психокорекції, дехто очолює регіональні психотерапевтичні суспільства та
власні психологічні центри не тільки в Донецьку, але й в Києві.
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В. Тимощук, керівник психологічного центру „Еволюція”, м. Київ

С.В.Зарапін, керівник реабилітаційного центру „Рєкавері”, Донецьк

Багато випускників спецфакультету мають власну практику в
психотерапії та консультуванні.

О.Л. Лєвченко, психолог реабілітаційного
центру „Рекавері”, психотерапевт
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С. Баряк, керівник програми реабілітаційного центру „Рєкавері”

В.
коучингу –

Стрига, президент „Школи
Школи проблемносимволичного розвитку”, м.

Київ

Л.

І.Ковальова, психолог психотерапевт

Л. Наталуха,
психолог,
психотерапевт

О.Тишевська,
психолог,
психотерапевт

Шевкунова,
психолог,
психотерапевт
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Ільїна Є. та Черкасова О. співпрацюють з дельфінарієм «Немо» м. Донецьк.
Литвиненко А. психолог дельфінарію «Немо».

Демонстрація сеансу дельфінотерапії (за участю практично здорових дітей) на
конференції «Анімалотерапія в системі реабілітації дітей з особливими потребами»,
який проходив в дельфінарії «Немо» (м. Донецьк) 24 жовтня 2011 року.

З 2010 року інститут розпочав підготовку психологів за освітньокваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр». Перший випуск відбувся у
червні 2011 року.
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Перші ластівки. Випуск магістрів 2011 р.

Випуск магістрів 2012 р.

107

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Кафедра почала свою діяльність з 1 вересня 2008 р.
Мета заснування кафедри – випуск фахівців у галузі комп’ютерних
технологій та охорони праці. У 2009 р. було проліцензовані 3 спеціальності:
6.170202 «Охорона праці»
6.010104 «Професійна освіта. Охорона праці»
6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технологогії» з ліцензійним
набором 650 чоловік.
У тому ж році кафедру було названо кафедра «Інформаційного захисту
та цивільної безпеки». Її очолив провідний науковець у сфері підготовки
фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою
Коляда Михайло Георгійович, доктор педагогічних наук.

Коляда М.Г.
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Основним завданням кафедри була підготовка майбутніх фахівців у
галузі комп’ютерних технологій із спеціалізацією «Інформаційний захист» та
інспекторів з охорони праці, при чому основний наголос робився на
універсальність майбутніх фахівців – не просто фахівців у своїй області, а
тих, які могли б займатися викладацькою діяльністю у відповідній
професійній сфері. Для цього було обрано спеціальності із розділу
«Специфічні професії». У складі першого викладацького корпусу були
висококваліфіковані фахівці в області інформаційних технологій,
матеріалознавства, метрології та сертифікації, охорона життєдіяльності,
промислової гігієни та санітарії, пожежної та електробезпеки тощо. Серед
них були: Коляда Михайло Георгійович, Молчанов Віктор Миколайович,
Костюченко Михайло Петрович, Козютенко Світлана Іванівна, Горбатенко
Олена Віталіївна.
Розглядалися проекти створення учбово-технічних лабораторій по
комп'ютерним дисциплінам і в області охорони праці.
На даний час кафедра інформаційного захисту та цивільної безпеки
працює у такому складі:
1. Коляда Михайло Георгійович завідувач кафедри, доктор
педагогічних наук, лауреат премії у галузі навчального комп’ютерного
програмування.
2. Молчанов Віктор Миколайович кандидат фізико-математичних наук,
доцент. Нагороджений нагрудним знаком «К.Д. Ушинського».
3. Орлова Лариса Василівна кандидат хімічних наук.
4. Даценко Артем Станіславович кандидат історичних наук, старший
викладач.
5. Красний Сергій Іванович старший викладач.
6. Лященко Ольга В’ячеславівна старший викладач.
7. Бондаренко Микола Васильович кандидат технічних наук, доцент
8. Свіріна Юлія Євгеніївна лаборант кафедри.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ
Кафедра має достатній кадровий потенціал і перспективи його
розвитку для забезпечення кваліфікованого проведення занять та організації
науково-дослідної роботи зі слухачами та студентами (бакалаврами,
спеціалістами та магістрами); для наукового керівництва їх технологічною та
виробничою практикою. На кафедрі працюють професори, доценти, доктори
та кандидати технічних, фізико-математичних, хімічних та педагогічних
наук. Завідувач кафедри – Михайло Георгійович Коляда – доктор
педагогічних наук, доцент – відмінник народної освіти України, Лауреат
премії ВДНГ СРСР у галузі створення навчальних програм. Його наукові
інтереси знаходяться у сфері підготовки фахівців із захисту інформації та
управління інформаційною безпекою, комп’ютерного прогнозування,
криптографії.
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Донецький регіон належить до великої розвиненої економічної та
індустріальної зони України як з точки зору промислового виробництва, так і
з питань сфери обслуговування населення. За даними державної статистики
на регіон припадає відносно значна частка травматизму та професійних
захворювань. Тому ефективне навчання з питань охорони праці має велике
значення і має за мету отримання студентом або слухачем міцних знань,
умінь та навичок за цим напрямом. А спеціальне навчання працівників, які
залучаються до виконання робіт із підвищеною небезпекою є щорічним і
вимагає ще більш глибокого засвоєння відповідних професійних навичок та
знань нормативно-правових актів із питань цивільної безпеки.
Охорона праці – це інтегративна наукова галузь, яка складається із
сукупності соціально-організаційних і технічних дисциплін. У сучасних
умовах необхідний такий тип фахівців, який знав би взаємозв’язок та
розвиток різних галузей науки, техніки, виробничої технології і на основі
цього міг би уявити цілісну картину їх функціонування в умовах
технократичної діяльності суспільства та був спроможним контролювати і
застерігати зворотний вплив шкідливих факторів виробництва на здоров’я
людини.
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ
Міжнародна діяльність є одним із пріоритетних напрямків роботи
кафедри, який спрямований на встановлення та зміцнення зв'язків з
науковими центрами, організаціями та навчальними закладами Європи та
країн СНД в сфері освіти та науки.
Кафедра співпрацює з Бюро геологічних і гірничорудних досліджень
(Орлеан, Франція). Науково-дослідна робота кафедри проходить в межах
україно-французького
проекту
«Низько-вуглецеві
можливості
для
індустріальних районів України» (LCOIR-UA). Укладено угоду між ІПО ІПП
УМО та Приамурським державним університетом імені Шолом Алейхема.
Завідувач кафедри Коляда М.Г. друкується в провідних фахових
виданнях Російської Федерації та Білорусі, зокрема у видавництві „Мир
книги” (м. Москва), виданнях Мінського університету.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Кафедра інформаційного захисту та цивільної безпеки співпрацює з
науково-дослідною частиною Донецького національного університету,
кафедрою охорони праці та аерології Донецького національного технічного
університету, Дніпропетровським гірничим університетом, Луганським
національним університетом імені Тараса Шевченка, з територіальним
управлінням Держнаглядохоронпраці України по Донецькій області та
Головним науково-методичним центром Держгірпромнагляду (м. Київ).
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КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Кафедра педагогіки та управління навчальними
закладами відкрита наказом по інституту 1 листопада
2010 року. Першим завідувачем кафедри обраний та
затверджений

наказом

по

інституту

Трошкін

Олександр Васильович – кандидат педагогічних
наук,

доцент,

член

професійно-творчої

спілки

художників ЮНЕСКО.
Концепція діяльності кафедри педагогіки та управління навчальними
закладами

Інституту

післядипломної

освіти

інженерно-педагогічних

працівників УМО НАПН України базується на Національній доктрині
розвитку освіти, Законі України «Про вищу освіту», Галузевому стандарті
вищої освіти, державних та регіональних програмах удосконалення
підготовки спеціалістів.
У 2011 році за ініціативою директора інституту О.П.Ситнікова відкрита
підготовка

магістрів

за

спеціальностями

8.18010020

«Управління

навчальними закладами» та 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» за
напрямом 1801 «Специфічні категорії».
Комплектування

професорсько-викладацького

складу

кафедри

здійснюється висококваліфікованими фахівцями, які мають вчені ступені й
звання, стаж практичної роботи в установах та закладах освіти не менше 5
років і здібності до проведення науково-педагогічної діяльності.
Директором інституту Ситніковим О.П. та завідувачем кафедри
Трошкіним О.В. підібраний висококваліфікований склад кафедри:
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Поспєлова Тетяна Вадимівна – докторант,
кандидат економічних наук, завідувач кафедри з 01
листопада 2012 року, член благодійної спілки
«Інститут

аналізу

політики

і

стратегії»,

член

Всеукраїнської громадської організації «Всесвітнє
товариство вчених-економістів».

Мальцева Діана Матвіївна – кандидат
педагогічних наук, доцент, член Міжнародної
Асоціації В.О.Сухомлинського.

Волков

Володимир

Олександрович

–

кандидат педагогічних наук, доцент, академік
Міжнародної академії наук педагогічної освіти,
соросовський професор «Міжнародної Асоціації
соросовських професорів».

Величко Олександр Володимирович –
докторант, кандидат педагогічних наук, доцент,
член «Всеукраїнського союзу економістів».
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Томашкова

Катерина

Тимофіївна

–

кандидат наук з державного управління, старший
викладач кафедри.

Бугайова Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри.
Воропаєва Наталія Георгіївна – аспірант, старший лаборант кафедри.
Підвищення кваліфікації працівників ІПО ІПП ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» організовується шляхом:
- навчання в аспірантурі та докторантурі;
- короткотермінового навчання на курсах, семінарах з використанням
інноваційних педагогічних технологій;
- стажування у вітчизняних та зарубіжних установах і закладах
освіти.
Усі викладачі кафедри протягом останніх п’яти років взяли участь у
заходах із підвищення кваліфікації.
Результатом плідної праці викладачів кафедри став перший випуск
магістрів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» у 2011 році.
Четверо випускників зараховані до аспірантури.
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Перший випуск магістрів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка
вищої школи»
Магістри на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобули
повну вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», спеціальні
уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків
інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності.
Випускники спеціальності «Педагогіка вищої школи» мають широку
ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіють методологією наукової
творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання,
обробки, зберігання і використання наукової інформації, спроможні до
плідної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.
У 2012 році відбувся перший випуск магістрів спеціальності
8.18010018 «Адміністративний менеджмент».
30% випускників спеціальності «Адміністративний менеджмент»
працюють на керівних посадах.
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Перший

випуск

магістрів

спеціальності

8.18010018

«Адміністративний менеджмент»
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ
На кафедрі ведеться науково-дослідницька робота. У 2011 році
відбулося обговорення та затвердження наукової теми кафедри «Формування
професійної готовності майбутніх викладачів до педагогічної діяльності у
ВНЗ». Кафедрою були організовані та проведені у березні 2011 р. І науковопрактична

Інтернет-конференція

«Формування

професійної

готовності

майбутніх викладачів до педагогічної діяльності у ВНЗ»; у вересні 2011р. ІІ
науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування
професійної

компетентності

майбутніх

фахівців».

Результатом

цих

конференцій стало видання збірників наукових статей учасників конференції
та видача їм сертифікатів учасників.
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У 2012 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри її науково-дослідна тема
«Формування професійної готовності майбутніх викладачів до педагогічної
діяльності у ВНЗ», обґрунтування якої затверджено Вченою радою ІПО ІПП
УМО (протокол №1 від 02.02.2011р.) набула уточнення і сформульована як:
«Формування готовності студентів-магістрантів до майбутньої професійної
діяльності».
Згідно з планом роботи кафедри в цьому напрямку розроблені та
науково обґрунтовані:
1.

Актуальність

теми

дослідження,

в

основу

якої

покладена

гуманістична парадигма, обрана із сучасної класифікації психологопедагогічних та управлінських парадигм.
2. Методологічні основи науково-дослідницької теми.
3. Мета, завдання, об’єкт, предмет, гіпотеза, наукова новизна та
практична значимість майбутніх результатів.
4. Концептуальна модель дослідження, структура якої орієнтована на
педагогічну складову (педагогіка вищої школи, управління навчальними
закладами)

та

управлінську

(управління

навчальними

закладами,

адміністративний менеджмент).
5. Критерії та критеріальні показники в контексті концептуальної
моделі.
Результати

науково-дослідної

роботи

кафедри

представлені

1

листопада 2012 року на круглому столі: «Показники та критерії готовності до
майбутньої

професійної

діяльності

студентів-магістрантів»

де

обговорювалися результати дослідження за такими напрямами:
1)

взаємозв’язок інформаційних і педагогічних технологій у

визначенні показників та критеріїв готовності до майбутньої професійної
діяльності студентів-магістрантів;
2) комплексний підхід до виховних засад розвитку готовності до
майбутньої професійної діяльності;

116

3) нормативно-правові та економічні підходи у визначенні показників і
критеріїв готовності до майбутньої професійної діяльності.

Круглий стіл: «Показники та критерії готовності до майбутньої
професійної діяльності студентів-магістрантів»
У ході науково-дослідницької роботи кафедрою створені:
- електронний банк даних сучасних інновацій у педагогічній та
управлінській діяльності;
- критерії оцінки діяльності викладачів та результатів модульного
контролю студентів;
- монографії (Т.В. Поспєлова, О.В.Величко, В.О.Волков).
Систематично проводяться наукові семінари, на яких обговорюються
наукові вишукування студентів, дисертантів, а також науково-методичні
семінари з наукової теми кафедри:
- «Наукові основи забезпечення взаємозв’язку сучасних інформаційних
та педагогічних технологій у процесі лекційно-практичних занять у ВНЗ»;
- «Науково-теоретичні аспекти організації поза аудиторної самостійної
роботи студентів»;
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- Інтернет-конференції «Формування професійної готовності майбутніх
викладачів до педагогічної діяльності у ВНЗ», результатом яких є випуск
збірників наукових статей викладачів і студентів;
- студентські конференції «Дні науки», «Інтеграція науки і практики в
контексті професійної діяльності майбутніх спеціалістів: економіка,
психологія, педагогіка» (м.Київ);
- участь у науковому міжвузівському семінарі студентів у Державному
університеті інформатики та штучного інтелекту: «Актуальні проблеми
наукового пізнання й основні напрямки взаємодії психології та сучасних
наук».
За останні два роки членами кафедри видано низку навчальних і
методичних посібників, методичних рекомендацій.
З метою реалізації науково-дослідницької теми заплановано подальше
впровадження інтеграційної моделі професійної підготовки: вдосконалення
навчальних та робочих планів, розробка експериментальних курсів,
орієнтація на проблемно-пошуковий та творчий підхід замість предметного
викладу дисципліни.
Таким чином, аналіз результатів науково-дослідницької роботи
кафедри за темою «Формування готовності студентів-магістрантів до
майбутньої професійної діяльності» показує, що рівень роботи кафедри дає
можливість її професорсько-викладацькому складу підвищити науковометодичний

рівень

лекційно-практичних

занять

та

керівництво

позааудиторною самостійною роботою студентів.
Викладачі, які є кураторами в групах, проводять співбесіди з питань
реформування освіти в Україні, проводять батьківські збори, кураторські
години, співбесіди та обговорення зі студентами актуальних проблем
вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників у системі вищої освіти.
Також проводяться екскурсії до краєзнавчого, художнього музеїв та зустрічі
з видатними діячами культури і мистецтва.

118

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ
ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 37
“Про першочергові заходи розвитку національної системи дизайну і
ергономіки та впровадження їх досягнень у промисловий комплекс України,
об’єкти житлової, промислової і соціально-культурної сфери” визначено, що
одним із важливих елементів державної політики України є створення та
розвиток національної школи дизайну, забезпечення створення сприятливого
архітектурного середовища для життєдіяльності людей і необхідних
передумов ефективного функціонування галузей та сталого розвитку
населених пунктів України.
Строки історичного існування терміну “дизайн” досить невеликі, але як
спосіб діяльності дизайн, обумовлюючи науково-практичне формування
гармонійного, естетично повноцінного середовища життєдіяльності людини,
існує протягом тисячоліть, вирішуючи проблему співвідношення краси й
користі речей для людини. Поєднання логічного та чуттєвого взяла на себе
одна із галузей мистецтвознавства – дизайн. Формування педагога-дизайнера
йде у двох напрямках: педагогічному та художньому. Організація й зміст
підготовки фахівців спеціальності 6.010104 „Професійна освіта. Дизайн”
обумовлюються

стандартами

вищої

освіти:

освітньо-кваліфікаційною

характеристикою, освітньо-професійною програмою та навчальним планом
спеціальності, які розроблені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки
України. Історично довівши свої можливості у розвитку ринкової економіки,
у

створенні

конкурентоспроможної

продукції,

у

насиченні

ринку

промисловими товарами і нормалізації умов життя населення країн Західної
Європи, Японії та США, дизайн і його розвиток повинен зробити свій
вагомий внесок у вирішення соціально значущих проблем ринкових
перетворень і на Україні.
1 листопада 2011 року з метою підготовки висококваліфікованих
фахівців у галузі візуальних комунікацій: поліграфії, мультимедійного
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дизайну, дизайну довкілля, комп'ютерного дизайну тощо, на базі Інституту
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м.Донецьк)
ДВНЗ УМО НАПН України, було створено кафедру дизайну та соціальногуманітарних дисциплін.
Основною

місією

кафедри

дизайну

та

соціально-гуманітарних

дисциплін є професійна підготовка фахівців з дизайну. Студенти цієї
спеціалізації в комплексі отримають знання, уміння та практичні навички з
живопису,

графіки,

скульптури,

книжкової

графіки,

поліграфії,

з

проектування та композиції, пластичної анатомії, кольорознавства та
мистецтвознавства, з сучасних комп`ютерних та рекламних технологій.
Праця дизайнера сьогодні є дуже відповідальною, бо спрямована на
формування

візуальної

культури

суспільства

і

кожної

конкретної

особистості. Наше життя та побут постійно потребують певної організації,
внаслідок чого і виникає гостра необхідність візуалізації інформації. Ця
інформація розповсюджується за допомогою засобів графічного дизайну,
поліграфії, телебачення, кіномистецтва тощо.
Різнобарв'я художніх мов, існуючих у сучасному просторі, ознаками
якого є візуалізація інформаційного середовища, глобалізація мереж
комунікаційних зв'язків, створюють систему впливових факторів на
формування світогляду, естетичного смаку, інтересів, потреб, естетичних
орієнтацій

людини.

Тому

дуже

важливим

фактором

професійного

становлення сучасного дизайнера є розвиток творчих здібностей студента,
формування високої інтелектуальної та моральної культури.
Сьогодні творча особистість є тим виміром, до якого прагне людство.
Креативна сфера особистості, пов'язана із процесом творчої самореалізації й
самовдосконалення – дуже гнучка, вразлива й водночас неймовірно потужна,
яскрава, потенційно безмежна сфера, спроможна знайти вхід у велике
креативне утворення, яким є інтуїція. Розвиток творчих здібностей позитивно
спрямовує психічні процеси свідомості, позитивно впливає на дію механізмів
психологічної сфери та процеси самовдосконалення особистості, стимулює
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орієнтаційну, дослідницьку діяльність, розвиває гуманістичну спрямованість
особистості. Тому дуже важливо не тільки звертати увагу на обдарованих
студентів, але й прагнути до того, щоб кожен студент відчув неосяжний
потяг до творчості – і тоді кожна практична робота, кожна навчальна справа,
будь-яке завдання перетворяться на зацікавлений, творчий пошук, і, як
результат, ми отримаємо не тільки гарно виконані завдання, а й майбутнього
фахівця, що пишається своєю роботою й визнається у майбутньому як
майстер своєї справи.

Студенти кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін на
занятті з живопису

Студенти та викладачі кафедри дизайну та соціально-гуманітарних
дисциплін на виставці у Домі художника.
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Кафедру дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін очолює
кандидат педагогічних наук, член професійно-творчої спілки художників
ЮНЕСКО О.В. Трошкін Викладають на кафедрі відомі фахівці з мистецтва і
дизайну різного спрямування: Народний художник України, професор
Г.А.Тишкевич, Заслужений художник України, доцент Ю.Ф. Петрушкін,
члени спілки дизайнерів України та Національної спілки художників
України, кандидат філософських наук, доцент В.М. Абрамов, старший
викладач О.А. Фоміна та ін.

Трошкін Олександр Васильович
Завідувач кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін,
кандидат педагогічних наук
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Тишкевич Григорій Антонович
Народний художник України,
професор кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін

Абрамов Валеріан Миколайович
Кандидат філософських наук,
доцент кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін
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Фоміна Олена Анатоліївна
Старший викладач кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін

Троянов Олександр Геннадійович
Старший викладач кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін
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Мозна Світлана Іванівна
Старший викладач кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін

Шевченко Ксенія Анатоліївна
Старший викладач кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін
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Фахівець

з

напряму

підготовки

„Професійна

освіта.

Дизайн”

користується значним попитом на ринку праці. Випускники працюватимуть у
галузі реклами та поліграфічних послуг. Рекламна діяльність передбачає
планування та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення
об’єктів реклами, постерів, плакатів, біг-бордів, лайт-боксів тощо. До
діяльності дизайнера також належать створення елементів фірмової та
корпоративної ідентифікації і розробка фірмового стилю підприємств,
установ та закладів, що включає і рекламні звернення. Поліграфічні послуги
та видавнича діяльність передбачають підготовку ілюстративної частини і
макетів друкованих видань, брошур, афіш, плакатів, рекламних каталогів,
проспектів та інших рекламних видань, щоденників, альбомів, зошитів,
календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм,
бланків та іншої комерційної друкованої продукції (наприклад, етикетковопакувальної продукції, пакетів), особистих бланків і інших друкованих
матеріалів, записників.
Діяльність кафедри спрямована на надання художньо-графічної
допомоги структурним підрозділам інституту, школам, інтернатам, дитячим
будинкам та дитячим садкам м. Донецька та області: курсові та випускні
дослідження на кафедрі спрямовані на допомогу у вирішенні художньодизайнерських питань і потреб конкретних об'єктів: закладів освіти,
культури, організацій та підприємств.
Наукова тема кафедри «Формування цілісної готовності майбутніх
педагогів-дизайнерів до професійної діяльності» спрямована на оптимізацію
навчально-виховного процесу інституту.
Напрями, за якими здійснюється комплексне наукове дослідження
кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін.
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Формування цілісної готовності
майбутніх педагогів-дизайнерів до
професійної діяльності

Культурологічні,
мистецтвознавчі та
художньо-естетичні засади
розвитку дизайнерської

Теорія та історія
становлення дизайнерської
освіти

Інноваційні технології та
методика організації
навчально-виховного
процесу в системі

Художньо-творча спрямованість навчально-виховної діяльності є
провідною на кафедрі дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін.
Свідченням цього є творча співпраця з правлінням Донецької обласної
Національної спілки художників України – організуються художні виставки,
мультимедійні презентації тощо; надається дизайнерська допомога багатьом
акціям (саміти, форуми та ін.), що відбуваються у регіоні. Студенти та
викладачі беруть активну участь

у наукових конференціях, семінарах,

багатьох проектах, а саме: благодійних акціях, виставках, презентаціях,
творчих

конкурсах,

дизайнерських

проектах,

міських,

регіональних,

всеукраїнських, міжнародних заходах – волонтерському русі. Також на
кафедрі проводяться культурологічні семінари у рамках клубу «Сходинки»
тощо.
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Студенти кафедри дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін, які
приймали участь у Всеукраїнській художній виставці «Маски: грані
реальності» у галереї «Арт Донбас»
У процесі навчальної діяльності на кафедрі обов'язковими є сесійні та
міжсесійні перегляди робіт студентів. Кращі роботи зберігаються у
методичному фонді кафедри.
З метою підтримки спеціальності «Професійна освіта. Дизайн»
завідувачем кафедри Трошкіним О.В. та викладачами кафедри організується
міжнародна виставка художньо-графічних творів сучасного мистецтва «Art
Action», яка

проводиться

як триєнале (кожні три роки), за участю як

професіоналів-художників, так і студентів.
Навчання здійснюється на принципах розвитку концептуальних засад
проектно-творчого

мислення

та

мистецької

майстерності

майбутніх

дизайнерів з використанням комп'ютерних технологій.
На перспективу заплановано відкриття скульптурної лабораторії, де
студенти відчують об’єм форм у натурі та матеріалі; лабораторії станкової
графіки та виставкового залу на базі інституту.
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Основними напрямками роботи кафедри на ближні та наступні
перспективи є:
1. відкриття скульптурної лабораторії;
2. створення лабораторії станкової графіки;
3. відкриття виставкового залу творчих робіт студентів інституту та
викладачів кафедри;
4. створення на базі кафедри ДСГД творчо-аналітичної секції «Соціологія
мистецтва».
Реалізація цих напрямків дозволить майбутнім дизайнерам найбільш
повно засвоїти та оволодіти системою професійних знань, вмінь та навичок.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Історія бібліотеки ІПО ІПП УМО – це сторінки літопису інституту,
бібліотека розвивається й оновлюється разом зі своєю alma mater.
Бібліотека – ровесниця інституту, заснована в 1979 році. Тоді її
приміщення складалося з однієї кімнати, де працював один бібліотекар.
У 1980 році була введена у штатний
розклад посада завідувача бібліотеки. Веліток
Валентина Михайлівна розпочала кропітку
роботу з формування бібліотечного фонду. За
роки праці (1980 – 2001 рр.) вона проявила себе
як високопрофесійний працівник, організатор,
завжди сумлінно ставилася до своїх обов’язків,
навчала, допомагала співробітникам та слухачам
курсів підвищення кваліфікації консультацією в
пошуку необхідної літератури.
Основою бібліотечного фонду стали
видання, отримані у порядку безкоштовної
передачі з бібліотек міста Донецька. Фонд
бібліотеки у 1979 році налічував 27624, у 1980 –
53972, у 1985 – 77601, у 1988 – 87753
примірники.
Кількість читачів у 1979 році складала
Веліток В.М.
928, у 1980 – 2109, у 1985 – 4250, у 1988 – 9372.
Книговидача у 1979 році – 10321, у 1980 –
23450, у 1985 – 53500, у 1988 – 75398 примірників.
Бібліотека обслуговує професорсько-викладацький склад, навчальнодопоміжний і адміністративно-господарський склад, слухачів курсів
підвищення кваліфікації.
Поряд із кількісними відбувались і якісні зміни. У 1980 р. розпочалося
створення довідкового апарату бібліотеки: алфавітного і систематичного
каталогів, картотеки журнальних і газетних статей за профілем інституту.
Організовувалися виставки, в т.ч. тематичні, складалися бюлетені нових
надходжень, бібліографічні покажчики і списки літератури. Надається
інформація кафедрам і окремим викладачам інституту про кожне видання,
що надходить до бібліотеки. Масові заходи – бібліографічні огляди, диспути,
Дні спеціаліста, Дні інформації проводяться безпосередньо в групах слухачів
і гуртожитках. Особливу увагу бібліотека приділяла комплектуванню
бібліотечного фонду періодичними виданнями, їх добір визначався профілем
інституту і професійно-науковими запитами професорсько-викладацького
складу.
Наукова бібліотека сьогодні – це важливий інформаційно-науковий і
культурно-виховний центр, що забезпечує довідково-бібліографічне та
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інформаційне обслуговування навчального, наукового і виховного процесів у
інституті.

Колектив наукової бібліотеки Петроченко Н. М.,
Маценко Л. Л., Левченко Л. М., Сивочуб Т. О.
Сучасний багатогалузевий фонд бібліотеки, загальною кількістю понад
98000 примірників книг і брошур, періодичних видань, нормативної
документації, являє собою значну наукову та культурну цінність.

Нові надходження до бібліотеки
Бібліотека має розгалужений довідково-бібліографічний апарат.
Система каталогів і картотек широко та всебічно відображає книжковий
фонд, допомагає максимально оперативно задовольняти запити читачів,
проводити заняття з бібліотечно-бібліографічних знань серед слухачів та
студентів інституту.
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З 2005 року розпочалося впровадження нових інформаційних
технологій. Діє «Електронний каталог» наукової бібліотеки. Відомості про
нові надходження відтепер заносяться до бази даних електронного каталогу,
здійснюється ретровведення активної частини фонду.
За допомогою програми
Microsoft Access була створена база
«Електронні книги». Бібліотека формує фонд повнотекстових електронних
версій підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних
посібників. Майже 2000 електроних книг систематизовано згідно з
таблицями Бібліотечно-біліографічної класифікації (ББК).
Спільно з відділом Інформаційно-технічного забезпечення навчального
процесу (ІТЗ НП) розроблено сайт «Електрона бібліотека», де розміщено
повні тексти рідкісних книг ХІХ – початку ХХ століття, а також книги
напрямку «Психологія», «Природничі науки», «Педагогіка» (не
повнотекстові).

Рідкісні видання ХІХ – початку ХХ століття
Значною є культурно-освітня робота бібліотеки. Щорічно
влаштовується понад 120 тематичних книжкових виставок, організуються
літературні вітальні, усні журнали, уроки-діалоги, диспути, круглі столи,
бібліографічні огляди з викладачами, студентами, слухачами.
Успіхи наукової бібліотеки – заслуга дружного, працьовитого
колективу. Понад 28 років працюють у бібліотеці Петроченко Ніна
Миколаївна (з 2001 року – завідувач бібліотеки) та Сивочуб Тамара
Олександрівна – бібліотекар І категорії. Майже 25 років віддала бібліотечній
справі Маценко Людмила Леонтіївна. Понад п’ять років сумлінно працює в
бібліотеці Левченко Лілія Михайлівна. Цей маленький колектив зберігає і
примножує славні традиції. Самовіддані ентузіасти, справжні знавці книг, які
великий досвід і знання передають молодій зміні.
Своє майбутнє колектив бібліотеки пов’язує із подальшим
впровадженням новітніх технологій та повною автоматизацією всіх
бібліотечно-бібліографічних процесів.
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ВІДДІЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Методичний центр інституту можна назвати його перлиною, й таке
порівняння не випадкове. За 33 роки роботи тут зібрано досвід найкращих
педагогічних працівників в Україні. Сучасне обладнання методцентру,
дизайн його приміщень створюють психологічний комфорт для творчої
роботи слухачів, які підвищують свою кваліфікацію на факультеті
інженерно-педагогічних працівників.
Гордістю нашого центру є методика навчання В. Шаталова, який
співпрацює з кафедрою педагогіки та психології професійної освіти. У різні
роки відділ очолювали: Костюнова С.В., Коваленко В.П., Сечкіна Т.М.,
Торба Ю.І.
На базі методичного центру створено 2 відділи: відділ педагогічних
технологій – завідувач Харагірло Віра Єгорівна та відділ сучасних технологій
виробництва, який очолювала Майорова Ірина Германівна, з 2008 року відділ
очолює Михайлова Галина Анатоліївна.
З 2000 р. Харагірло Віра Єгорівна очолює відділ педагогічних
технологій.

Працівники відділу педагогічних технологій:
1. Бігун Олена Сергіївна – методист другої категорії.
2. Чорна Олена Володимирівна – методист другої категорії.
3. Брущенко Геннадій Вадимович – старший лаборант.
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Відділ педагогічних технологій є структурним підрозділом Інституту
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету
менеджменту освіти. Основним напрямом роботи відділу педагогічних
технологій є виявлення, узагальнення та розповсюдження передового
педагогічного досвіду педагогічних працівників ПТНЗ України, збір та
систематизація педагогічних технологій, а також впровадження у навчальновиховний процес ПТНЗ України інноваційних педагогічних технологій та
передового педагогічного досвіду.

Харагірло В.Є. та Чорна О.В.
Працівники відділу педагогічних технологій разом із викладачами
інституту здійснюють пошук нестандартних методів навчання і виховання. У
відділі зібрано картотеку новітніх педагогічних технологій, яка налічує 492
карток та 1135 адрес передового педагогічного досвіду педпрацівників ПТНЗ
України (21 область), які систематизовано у картотеці, а також на
електронних носіях.
Щорічно видається оновлений методичний бюлетень «Адреси
передового педагогічного досвіду педагогічних працівників ПТНЗ України».
Методичний бюлетень містить довідково-інформаційний матеріал щодо
адрес педагогічного досвіду майстрів та викладачів ПТНЗ України.
Передовий педагогічний досвід широко пропагується і впроваджується
в практику роботи професійно-технічних училищ, ВПУ, ліцеїв, коледжів.
З метою вивчення та розповсюдження педагогічного досвіду щомісяця
зі слухачами курсів підвищення кваліфікації проводяться заходи з обміну
кращим педагогічним досвідом:
- педагогічна майстерня «Новаторський досвід
впроваджуємо в
навчальний процес ПТНЗ», «Гуманізація виховного процесу ПТНЗ у
контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та А.С.
Макаренка»;
- презентація передового педагогічного досвіду;
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- круглий стіл «Впровадження педагогічних технологій у навчальновиховний
процес ПТНЗ»; «Шляхи підвищення
ефективності
методичної роботи
у ПТНЗ»; «Впровадження передового
педагогічного досвіду в навчально-виховний процес ПТНЗ»;
- «Методична мозаїка»;
- конференції з обміну педагогічним
досвідом «Технологізація
навчально-виховного процесу ПТНЗ»;
- спільно з кафедрою педагогіки та психології професійної освіти
проводиться постійно діюча науково-практична Інтернет–
конференція «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки
шляхів оновлення»;
- Всеукраїнські
науково-практичні
семінари
«Впровадження
інноваційних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ
України».
У квітні 2012 р. проведено Всеукраїнський
науково-практичний
семінар «Впровадження психолого-педагогічних технологій у навчальновиховний процес ПТНЗ України», присвячений 20-річчю Національної
академії педагогічних наук України. У роботі семінару взяли участь понад
70
педагогічних
працівників
ПТНЗ
України
з
Донецької,
Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Полтавської та Одеської
областей. Серед них –
заступники директорів з навчальної роботи, викладачі спецдисциплін,
практичні психологи.

Відкрила семінар заступник директора з навчальної роботи
Заславська С. О., к.т.н., доцент
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Доповідь Торби Ю.І.
Учасники семінару у своїх доповідях обмінялись досвідом щодо
підвищення
ефективності
навчально-виховного
процесу
шляхом
впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій.

Прилуцька Світлана Олексіївна – викладач спеціальних дисциплін
ДНЗ «Донецький центр професійно-технічної освіти»
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Холодна Світлана Георгіївна – старший викладач Макіївського ВПУ
У рамках семінару проведено 4 майстер-класи.

Майстер-клас Н.В. Пашкової.
Відділом педагогічних технологій проведено тренінг «Корекційна
робота з підлітками девіантної поведінки».
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Тренінг. Ведуча Харагірло В.Є.
У травні 2012 р. укладено договір про співробітництво (створення
експериментальних майданчиків) між Єнакіївським професійним торговокулінарним ліцеєм та Донецьким професійно-технічним училищем торгівлі і
ресторанного сервісу з метою апробації інноваційних педагогічних
технологій та педагогічного досвіду. Розроблено план роботи на
експериментальних майданчиках, анкету з визначення готовності викладачів
до педагогічної творчості.
Працівники
відділу
педагогічних
технологій
проводять
консультативну
методичну роботу серед викладачів та майстрів
виробничого навчання ПТНЗ як на курсах підвищення кваліфікації, так і у
міжкурсовий період.
У методичному центрі традиційним стало проведення зі слухачами
курсів підвищення кваліфікації позааудиторних заходів за святковим
календарем у формі «Педагогічної каруселі»:
 до Свята Покрови;
 до Свята урожаю;
 до Дня Святого Миколая;
 до Різдва, Масниці;
 за темою «Веснянки»;
 до Великодня.
При методичному центрі постійно працюють кімнати педагогічної
спадщини: В.О. Сухомлинського; А.С. Макаренка, в яких щомісячно зі
слухачами факультету ПК проводяться екскурсії, усні журнали, круглі
столи з проблем впровадження досвіду В.О. Сухомлинського, А.С.
Макаренка в навчально-виховний процес ПТНЗ.

Свято Трійці
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Свято Водохрещі

До дня народження А.С. Макаренка 29 лютого 2012 р. спільно з НМЦ
м. Донецька проводились обласні педагогічні читання «Педагогічна
спадщина А.С. Макаренка», на яких відбувся обмін досвідом з виховної
роботи серед педпрацівників ПТНЗ Донецької області. На педагогічних
читаннях були присутні понад 70 педагогічних працівників ПТНЗ Донецької
області.
Також, у вересні до дня народження В.О. Сухомлинського традиційно
проводиться День відкритих дверей у кімнаті-музеї В.О. Сухомлинського;
науково-практична конференція «Спадщина В.О. Сухомлинського».
Відділ педагогічних технологій працює у співробітництві з усіма
кафедрами та підрозділами інституту, з Управлінням ПТО Донецької області,
двадцять одним обласним управлінням ПТО України.
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ВІДДІЛ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА
Відділ сучасних технологій виробництва є структурним підрозділом Інституту
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету
менеджменту освіти.
Відділ засновано в 2000 році і його очолювала Майорова Ірина Германівна. З
2008 року відділ очолює Михайлова Галина Анатоліївна.

Завідувач відділу сучасних технологій виробництва
Михайлова Галина Анатоліївна
Основним завданням відділу сучасних технологій виробництва є забезпечення
педагогічних працівників ПТНЗ (як Донецького регіону, так і України в цілому)
навчально-методичними та інформаційними матеріалами щодо сучасних
технологій виробництва за відповідними до їхніх потреб професійними напрямами.
Відділ сучасних технологій виробництва сприяє впровадженню в навчальний
процес закладів ПТО інформації про новітні виробничі технології (за 16
галузевими напрямами); займається підготовкою та проведенням науковометодичних семінарів та майстер-класів для педагогічних працівників ПТНЗ
України за галузевими напрямами; організовує проведення лекцій провідних
науковців за профілями спеціалізації з навчальної дисципліни "Сучасні виробничі
технології" та виїзні заняття слухачів курсів підвищення кваліфікації на передові
підприємства та до кращих професійних і інших навчальних закладів галузевої
спрямованості; надає педагогічним працівникам ПТНЗ інформацію на цифрових
носіях щодо сучасних технологій виробництва для підвищення рівня їхньої
професійної компетентності та інформаційної обізнаності; надає консультативну
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допомогу педагогічним працівникам ПТНЗ щодо методики використання
мультимедійних інформаційних матеріалів у навчальному процесі; займається
підготовкою та проведенням стажування педагогічних працівників ПТНЗ під час
проходження курсів підвищення кваліфікації.
Відділом сучасних технологій виробництва спільно з кафедрою методики
професійного навчання і новітніх технологій виробництва проводяться галузеві
науково-методичні семінари.
20-21 листопада 2008 р. проведено галузевий науково-методичний семінар
«Інноваційні технології при підготовці фахівців автотранспортного профілю»
для педагогічних працівників професійно-технічних закладів України з метою
обміну передовим педагогічним досвідом та ознайомлення із новітніми
виробничими технологіями в автомобільній промисловості.

Ознайомлення учасників семінару з виставкою
обладнання фірми BOSCH для діагностики автомобіля
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Екскурсія учасників семінару на СТО автомобілів марки «Хонда»

У 2009 році підготовлені та проведені галузеві науково-методичні семінари
для педагогічних працівників ПТНЗ:
 «Основи професії сомельє» (24.02.2009 р.).
 «Підготовка кваліфікованих працівників у галузі економіки» (26.0502.06.2009 р.).
 «Інноваційні технології в підготовці кваліфікованих робітників
сільськогосподарського напряму» (28.10-30.10.2009 р.).
Екскурсія на агропромислове підприємство ТОВ «БЕТА-агроінвест».
Учасникам семінару була надана можливість особисто випробувати техніку
фірми «John Deere» на полігоні.

 «Інноваційні технології при підготовці фахівців у галузі побутового
обслуговування (швейне виробництво)» (25.03-26.03.2010 р.).
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Презентація колекцій одягу
Краматорського технологічного технікуму
 «Інноваційні технології при підготовці електрогазозварників» (17.0530.05.2010 р.).
 «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних і виробничих
технологій при підготовці кваліфікованих робітників будівельного профілю»
(28.10-29.10.2010 р.).

Виїзне засідання в Центрі професійно-технічної освіти архітектури та
будівництва.
 «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних і новітніх
технологій при підготовці барменів та офіціантів» (14.04-15.04.2011 р.).
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Сервіс-клас «Техніка праці офіціанта»
демонструє студент ДонНУЕТ, призер міжнародного конкурсу
 «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних і новітніх
виробничих технологій при підготовці фахівців за професією «кухар, кондитер»
(9.11-11.11.2011 р.).
З 1 березня 2012 року на сайті інституту розпочав свою роботу постійно
діючий міжнародний галузевий науково-методичний Web-семінар «Інноваційні
технології при підготовці фахівців ресторанного бізнесу».
З 25 квітня 2012 р. на сайті інституту розпочав свою роботу міжнародний
науково-методичний Web-семінар «Впровадження інновацій у підготовку фахівців
сфери інформаційно-комунікаційних технологій».

