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Наукова і педагогічна діяльність В.М.Мадзігона 

 
Десятий випуск каталогу книжкової виставки із циклу “Ювіляри АПН

України”, який підготувала Державна науково-педагогічна бібліотека України, 
присвячений науково-педагогічній діяльності першого віце-президента АПН 
України, директора Інституту педагогіки АПН України, доктора педагогічних
наук, професора, дійсного члена АПН України Василя Миколайовича Мадзігона.
Василь Миколайович – відомий учений серед педагогічної громадськості України 
та поза її межами, досліджує проблеми трудового навчання, політехнічної
творчості і профорієнтації учнів загальноосвітньої школи та ПТУ. 

Народився Василь Миколайович 3 жовтня 1937 року в с.Карпівці Чуднівського
району Житомирської області в багатодітній селянській родині. Його батьки були
землеробами. Щоправда батько мав і педагогічну практику як учитель лікнепу,
він навчав грамоти своїх неписьменних земляків. Батьківська народна
педагогіка, основне кредо якої було - поєднання праці з навчанням, - і лягла в 
основу діяльності майбутнього вченого-педагога. Він закінчив Київський 
політехнічний інститут (1968 р.) за спеціальністю інженера електронної техніки. В
1961-1971 рр. працював учителем фізики та виробничого навчання в школі-
інтернаті №7 (нині школа–інтернат №23) м. Києва. З 1971 року він аспірант та
співробітник Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, поступово
піднімаючись по сходинках професійної зрілості від молодшого наукового
співробітника до заступника директора інституту з наукової роботи (1992 р.). В 
1975 році Василь Мадзігон закінчив аспірантуру і захистив кандидатську
дисертацію за темою “Шляхи і засоби забезпечення наступності в трудовому
навчанні учнів загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ (на матеріалі
електрорадіотехнічних дисциплін)”. В 1991 році за дисертацію “Политехнические
основы соединения обучения с производительным трудом” він одержав науковий
ступінь доктора педагогічних наук. В 1992-1994 рр. Василь Миколайович був 
ректором Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Міністерства освіти України. У листопаді 1994 р. Василь Мадзігон повернувся в
Інститут педагогіки.  

Наукова діяльність Василя Миколайовича тісно пов`язана з Академією 
педагогічних наук України. Постановою Кабінету Міністрів України №335 від 16 
червня 1992 р. його затверджено академіком-засновником Академії педагогічних 
наук України. У березні 1993 р. Загальні збори АПН України обрали його віце-
президентом – керівником відділення теорії та історії педагогіки АПН України. В 
грудні 1995 р. його обрано віце-президентом АПН України. За вагомий особистий 
внесок у розвиток педагогічної науки, національної освіти, впровадження 
сучасних методів навчання та виховання молоді в 1997 р. Василю Миколайовичу 
присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.  

В.М.Мадзігон має близько 200 наукових праць з проблем трудового виховання, 
і профорієнтації, у тому числі кілька монографій, підручники з трудового 
навчання для загальноосвітньої школи та вищих навчальних закладів, понад 10 
авторських винаходів і технічних удосконалень. Його науковий інтерес 
пов`язаний з проблемою реалізації політехнічних основ поєднання навчання з 
продуктивною працею молоді. 



Найбільш значущі публікації В.М.Мадзігона: “Навчально-виховна робота в 
міжшкільному навчально-виробничому комбінаті” (1978); “Трудове навчання, 
виховання і профорієнтація” (1981); “Основи управління шкільним 
виробництвом” (1989); “Політехнічні основи поєднання навчання з продуктивною 
працею школярів” (1989), “Школа-ліцей” (1990), підручники з трудового 
навчання для 5-7 класів (1990-1997) та ін. 

Василь Миколайович бере активну участь у пропаганді наукових педагогічних
знань. Він є членом редакційної колегії журналів “Комп`ютер у школі та сім`ї”,
“Трудова підготовка в закладах освіти”, “Директор школи, ліцею, гімназії”. 
Спільно з науковцями АПН України він бере участь у виданні “Наукових
записок” ряду вищих педагогічних навчальних закладів України (зокрема,
Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира
Гнатюка) і цим сприяє виявленню та зростанню молодих наукових кадрів. 

Академік В.М.Мадзігон – заступник голови спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту педагогіки АПН
України та член спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у 
Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Під його
керівництвом підготовлено 3 докторські і 11 кандидатських дисертацій. 

Василь Миколайович не тільки відомий вчений, але й талановитий керівник-
організатор науки. З липня 2000 р. він перший віце-президент АПН України, 
водночас очолює Інститут педагогіки АПН України (на громадських засадах).
Наукова діяльність учених Інституту педагогіки створює основу науково-
методичного супроводу навчально-виховного процесу в навчальних закладах 
України різних освітніх рівнів. На честь 75-річчя Українського науково-дослідного 
інституту педагогіки (УНДІП) його директора, професора, академіка Василя
Мадзігона за особливі заслуги перед педагогічною наукою було нагороджено
Почесною грамотою Верховної Ради України.  

Поряд з Василем Миколайовичем завжди його сім`я: дружина, син, невістка,
онука, друзі, колеги. “Я ціную в людях одержимість у роботі і глибоку порядність
у житті,”—сказав Василь Миколайович в одному з інтерв`ю. Його колеги з теплом 
і щирістю відгукуються про нього, вирізняючи такі найкращі риси: глобальність
та конструктивність мислення, професіоналізм високого ґатунку, загострене
відчуття особистої відповідальності за стан справ в Академії і в світі цілому. 

Матеріали каталогу представляють ту частину наукового доробку
В.М.Мадзігона, що є у фондах ДНПБ України. 

Література каталогу систематизована за розділами виставки, а в їх межах – за 
алфавітом назв праць. 

Каталог виставки адресований науковцям, учителям, студентам і всім, хто 
цікавиться проблемами трудового виховання, навчання і профорієнтації. 

  
Дисертації. Підручники і навчальні посібники з трудового навчання і 

виховання 
  

Коренное улучшение трудового воспитания – ключевая задача реформы 
школы. – К.: Знание, 1985. – 22с. 

Навчально-виховна робота в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті 
/В.М.Мадзігон, В.З.Моцак, Д.М.Тарнопольський та ін. – К., 1979. – 175с. – (Б-ка 
передов. досвіду. Нар. освіта). 

Організація продуктивної праці школярів /В.М.Оржеховська, В.М.Мадзігон – 
К.: НДІ педагогіки УРСР,1989. – 95с. 

Политехнические основы соединения обучения с производительным трудом: 
Дис. ... д-ра пед. наук. - К., 1991. - 356с. 



Автореф. дис. ... д-ра. пед. наук /Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. - К., 
1991. - 48с. 

Трудове навчання: Навч. посіб. для 4 кл. /В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, 
А.І.Воловиченко та ін. - 2-ге вид. - К.: Рад. шк., 1987. - 208с.: іл. 

Трудове навчання: Навч. посіб. для 5 кл. серед. шк. /В.М.Мадзігон, 
Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Освіта, 1998. - 
192с. 

Трудове навчання: Навч. посіб. для 5 кл. серед. шк. /В.М.Мадзігон, 
Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. - К.: Рад. шк., 1990. - 191с. 

Трудове навчання: Навч. посіб. для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. 
/В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. - 3-тє вид. - К.: Освіта, 1997. - 
191с. 

Трудове навчання: Навч. посіб. для 6 кл. серед. шк. /В.М.Мадзігон, 
Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. - К.: Рад. шк., 1990. - 191с. 

Трудове навчання: Навч. посіб. для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. 
/В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. - 2-ге вид., перероб. - К.: 
Освіта, 1996. - 207с. 

Трудове навчання:: Навч. посіб. для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. 
/В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. - К.: Рад. шк., 1991. - 206с. 

Трудовое обучение: Проб. учеб. пособие для 7 кл. сред. шк. /А.К.Бешенков, 
Е.В.Васильченко… В.Н.Мадзигон и др. - М: Просвещение, 1990. - 207с.: ил. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 4 кл. /В.Н.Мадзигон, А.И.Воловиченко, 
П.Н.Дусь и др. - К.: Рад. шк., 1984. - 223с. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 5 кл. сред. шк. /В.Н.Мадзигон, 
Г.Е.Левченко, А.И.Воловиченко и др. - К.: Рад. шк., 1989. - 192с.: ил. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 5 кл. сред. шк. /В.Н.Мадзигон, 
Г.Е.Левченко, А.И.Воловиченко и др. - 2-е изд. - К.: Рад. шк., 1991. - 192с.: ил. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 5 кл. сред. шк. /В.Н.Мадзигон, 
Г.Е.Левченко, А.И.Воловиченко и др. - 3-е изд. - К.: Освіта, 1992. - 192с.: ил. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 6 кл. сред. шк. /В.Н.Мадзигон, 
Г.Е.Левченко, А.И.Воловиченко и др. - К.: Рад. шк., 1989. - 191с.: ил. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 6 кл. сред. шк. /В.Н.Мадзигон, 
Г.Е.Левченко, А.И.Воловиченко и др. - 3-е изд. - К.: Освіта, 1993. - 191с.: ил. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 7 кл. сред. общеобразоват. шк. 
/В.Н.Мадзигон, А.И.Воловиченко, Г.Е.Левченко и др. - К.: Рад. шк., 1990. - 207с.: 
ил. 

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 7 кл. сред. общеобразоват. шк. 
/В.Н.Мадзигон, А.И.Воловиченко, Г.Е.Левченко и др. - 2-е изд., перераб. - К., 1996. 

Школа-лицей: Концепция, пед. и техн. задание на проектирование учеб.-
воспит.. комплекса науч.-произв.  

об-ния “Ротор” /Авт. кол.: А.И.Чабанов, В.Н.Мадзигон, А.И.Никитенко и др. - 
К., 1990. - 215с. 

Шляхи і засоби забезпечення наступності в трудовому навчанні учнів 
загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ: (На матеріалі електрорадіотехн. 
дисциплін): Дис. ... канд. пед. наук. - К., 1975. - 136с. 

Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - К., 1975. - 26с. 
  
Методичні посібники, рекомендації, програми з трудового навчання, 
виховання і профорієнтації, інформатики і обчислювальної техніки 

  
Изучение качества знаний, умений и навыков учащихся 9-10 классов по 

основам информатики и вычислительной техники: Метод. рек. /Сост.: А.Г. 



Олейник, В.Н. Мадзигон и др.; НИИ педагогики УССР. - К., 1987. - 51с. 
Методичні рекомендації з питань керівництва трудовим навчанням в 

міжшкільному навчально-виробничому комбінаті /В.М.Мадзігон, М.П.Легкий. - 
К., 1981. - 11с. 

Обладнання кімнати для уроків трудового навчання 1-3 класів та організація 
трудової діяльності учнів: Метод. рек. /Уклад.: В.М.Мадзігон та ін. - К., 1984. - 40с. 

Обладнання навчальних майстерень у загальноосвітніх школах: Метод. рек. 
/Уклад.: В.М.Мадзігон, В.Л.Цесельський, Г.Є.Левченко; НДІП УРСР. - К., 1982. - 
36с. 

Організація трудового навчання та виховання учнів 5-7 класів: Посібник /Кер. 
авт. кол. В.М.Мадзігон; НДІП України. - К., 1992. - 192с. 

Передмова //Трудове навчання в школі: З досвіду шк.: Зб. ст. /Упоряд. 
М.П.Тименко. - К., 1984. - С.3. 

Програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове 
навчання, 5-9 кл. /В.М.Мадзігон, Г.Є.Тименко, М.Л.Кондратюк та ін. - К.: Шкіл. 
світ, 2001. 

Профконсультация школьников: (Система профконсультации и начал. 
профподбора учащихся VII-ХІ кл. на профессии в сфере  

творч. науч-техн. деятельности): Метод. пособие /А.В.Губенко, 
В.Н.Мадзигон. - К., 1995. - 159с. 
Трудове виховання – ключове завдання реформи школи: [Метод. рек.]. - К., 

1985. - 16с. – (Т-во “Знання” УРСР). 
Удосконалення форм і методів трудового навчання, виховання та 

профорієнтації учнів //Методика трудового навчання: Республік. наук.-метод. зб. - 
К., 1982. - Вип.15. - С.3- 6. 

  
Наукові праці з реформування системи освіти 

  
Безперервна освіта: науково-педагогічний аспект //Зміст і технології шкільної 

освіти: Матеріали звіт. наук. конф., 28-30 берез. 2000р. /Голов. ред. В.М.Мадзігон. - 
К., 2000. - С.3- 6; Пед. газ. - №7. - С.1- 2. 

Демократія і педагогічна наука //Освіта України. - 2000. - №45/46. - С.10. 
Доповідь Василя Мадзігона: [На Всеукр. наук.-практ. конф. “Інформатика та 

комп’ютерно орієнтовані технології навчання”,  
м. Хмельницький, 2001р., 16-18 трав.] //Інф-ка. - 2001. - №29/30. - С.4-6. 
З наукою для майбутнього: [Завдання АПН України] //Пед. газ. - 1996. - №3. - 

С.1. 
Завдання педагогічної науки в умовах реформування системи освіти //Інститут 

педагогіки АПН України: нарис історії /Редкол.: М.Д.Ярмаченко (відп. ред.), 
В.М.Мадзігон (заст. відп. ред.) та ін. - К., 1996. - С.121- 123. 

Зміст шкільної освіти. Яким йому бути //Пед. газ. – 1998. - №6. - С.2. 
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