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Від упорядника 
 

Відповідно до мети та програмних завдань Державна 
науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського 
здійснює інформаційне забезпечення розвитку національної 
педагогічної науки і освіти, сприяє впровадженню досягнень 
педагогічної науки та підвищенню духовного, культурного, 
професійного рівня науково-педагогічних кадрів, працівників 
освіти та молоді, що навчається. З 2001 року, коли було 
інтенсифіковано підготовку інформаційних видань, з’явилась серія 
каталогів книжкових виставок „Ювіляри АПН України”. Вона 
збагатила низку уже відомих серійних біобібліографічний видань 
„Видатні педагоги світу”, „Академіки АПН України”. 

Мета ювілейного (25 вип.) посібника серії „Ювіляри АПН 
України” – дати вичерпну інформацію про наукові здобутки 
Наталії Олександрівни Талалуєвої, кандидата педагогічних наук, 
старшого наукового співробітника, вченого секретаря Відділення 
педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України, 
яка 13 вересня 2006 року відзначила свій ювілей. 

Матеріали каталогу із фондів ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського та бібліотеки Інституту педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України детально відтворюють 
наукову діяльність Н.О. Талалуєвої. Представлені праці 
характеризують автора як дослідника проблем теорії та історії 
ПТО, методики викладання хімії в ПТНЗ, інтеграції 
загальноосвітньої та професійної підготовки майбутніх робітників. 
Нині Н.О. Талалуєва здійснює науково-координаційну діяльність 
Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти, 
поєднуючи науково-дослідну роботу з організаційною. 

Документи каталогу (145 позицій) систематизовано за 
розділами книжкової виставки, які відтворюють життєвий і 
творчий шлях Н.О. Талалуєвої, її науковий доробок: методичні 
посібники, методичні рекомендації, статті в наукових збірниках, 
тези доповідей конференцій, семінарів, статті у фахових виданнях.  

Епіграфи та цитати у розділах – із праць вченого з 
посиланням на номер позиції документа в каталозі та на сторінку, 
які зазначені у квадратних дужках. 
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Матеріали у межах розділів розміщено за алфавітом назв 
праць. Шифри, включені до бібліографічного опису документа, 
свідчать про наявність його у фондах ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського. Це дає можливість одразу ж замовити 
літературу в читальних залах та по міжбібліотечному абонементу 
ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. Допоміжний апарат 
видання складається з передмови „Від упорядника”, іменного 
покажчика (з прізвищами співавторів, редакторів та інших осіб), 
хронологічного покажчика праць та схеми групування (зміст). 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за 
стандартами, чинними в Україні. 

Каталог виставки адресований науковцям, аспірантам, 
інженерно-педагогічним працівникам, майстрам виробничого 
навчання, студентам, бібліотекарям освітянських бібліотек і всім, 
кого цікавить розвиток професійно-технічної освіти в Україні. 
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НАУКОВЕЦЬ ПРОФТЕХОСВІТЯНСЬКОЇ НИВИ 

 
 Успіхи науки – справа часу  
 і сміливості розуму 

 Вольтер 
 

Життєва стежина Наталії Олександрівни Талалуєвої 
розпочалася на Донеччині. Там вона народилася, навчалася в 
середній школі, де разом із своїми ровесниками мріяла про 
майбутнє. Доля склалася так, що 11-й клас вона закінчувала в 
столиці України. Випускниця 78–ї середньої школи м. Києва у 
1964 р. стає студенткою Київського технологічного інституту 
легкої промисловості (нині – Київський національний університет 
технологій та дизайну). 

Швидко промайнули студентські роки – роки громадянського 
становлення, особистісних пошуків свого життєвого покликання та 
професійного формування. 

У 1969 році молодий інженер – хімік-технолог розпочинає 
свою трудову діяльність в Українському науково-дослідному 
інституті шкіряно-взуттєвої промисловості. Наукові дослідження в 
цій галузі були для Наталії Олександрівни цікавими: кожний день 
приносив нові знання, відкривав щось нове... Та вже тоді молодого 
науковця приваблювала інша сфера діяльності – педагогічна. 
Напевно, на формування цього інтересу Наталії до педагогіки 
справив вплив її батько – Олександр Іванович Сметанкін – 
професійний управлінець економічної галузі. Він згадував, що 
колись був абітурієнтом Новочеркаського педагогічного технікуму, 
мріяв стати вчителем історії. Та, на жаль, мрія не здійснилася... 
Саме тому дуже хотів, щоб його донечка Наталка стала істориком. 
На це надихала і Мама – Марія Ксенофонтівна... 

Оглядаючи минулі роки з позицій сьогодення, оцінюючи 
науково-педагогічні досягнення Наталії Олександрівни Талалуєвої, 
можна зробити висновок, що її перехід у 1972 році на роботу до 
Науково-дослідного інституту педагогіки Міністерства народної 
освіти УРСР, був цілком правильним кроком. Водночас зазначимо, 
що здійснилася мрія Батька, що впродовж багатьох років гріла і 
надихала доньку, підтримувала її науково-педагогічні устремління. 



 7

Розпочинала Наталія Олександрівна з найцікавішої посади – 
молодшого наукового співробітника відділу професійно-технічної 
освіти, створеного на виконання Розпорядження Ради Міністрів 
України від 1 липня 1971 р. та згідно з наказом Міністерства 
народної освіти України 27 липня 1971 р. „Про розробку Науково-
дослідним інститутом педагогіки проблем професійно-технічної 
освіти”. Саме тоді відділу професійно-технічної освіти вкрай 
потрібні були фахівці з інженерною освітою.  

У ті роки цей відділ очолювала незабутня Олена Степанівна 
Дубинчук – талановитий дослідник, досвідчений педагог-методист, 
людина надзвичайно чуйна і гуманна. Вона добре знала життя, 
потреби сільської і міської школи, а також відчувала і розуміла, 
якої науково-методичної допомоги потребують професійно-
технічні навчальні заклади, що розпочали підготовку 
кваліфікованих робітників з середньою освітою. В особі Олени 
Степанівни поєдналися якості не тільки уважного науковця-
дослідника, висока духовність, людяність, істинно материнське 
ставлення до молодих науковців... 

У такому особливому психологічному кліматі людської краси 
і добротворення зростала Наталія Олександрівна як науковець.  

Олена Степанівна відразу взяла нову співробітницю під своє 
наукове крило, визначила напрям планової наукової роботи й 
розкрила „таємниці” життєдіяльності цікавого й складного 
науково-педагогічного організму – Українського науково-
дослідного інституту педагогіки (УНДІП), що був розташований в 
центрі Києва на вулиці Леніна, 10 (нині – Богдана Хмельницького, 
10). 

Одразу була визначена висока планка – науково-дослідна 
робота поєднувалась з пошуками теми майбутнього дисертаційного 
дослідження. В бурхливих буднях відділу профтехосвіти дні, 
тижні, місяці й навіть роки минали дуже швидко. У 1976-1979 
роках Наталія Олександрівна навчається в аспірантурі УНДІПу 
(стаціонарна форма навчання), а в 1980 р. захищає дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми 
„Забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійно-
технічної підготовки учнів в середньому профтехучилищі”. 
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Після цього впродовж майже 10 років молодий кандидат наук 
всебічно вивчає багатогранний навчальний процес у ПТУ. На 
основі власних спостережень, узагальнень, практичної участі 
провадить експериментальну роботу в професійно-технічних 
училищах Києва, Вінниці, Львова. Результатом цього є вихід у світ 
понад 35 наукових і науково-методичних праць, впровадження 
рекомендацій у педагогічну практику. 

Новою сходинкою науково-професійного зростання стала 
викладацька робота Наталії Олександрівни у Центральному 
інституті вдосконалення вчителів Міністерства народної освіти 
УРСР на кафедрі педагогіки і психології профтехосвіти, що була 
розташована в окремому будинку на проспекті Верховної Ради, 5, 
на лівому березі Дніпра. 

Повсякденне спілкування з викладачами, директорами 
профтехучилищ та їхніми заступниками, безумовно, збагачувало 
Наталію Олександрівну, адже була можливість глибше відчути 
проблеми професійно-технічної освіти, зрозуміти причини 
негараздів у діяльності цієї системи того часу. А ще завдяки її 
лекціям слухачі довідувалися про все нове, що з’являлось в галузі, 
про наукові і практичні досягнення тих, хто працював у 
профтехосвіті і на профтехосвіту. 

Однак на цьому етапі науково-професійного розвитку Наталії 
Олександрівни перемогло її прагнення займатися науково-
дослідною роботою. Рідний відділ профтехосвіти Інституту 
педагогіки з радістю прийняв Н.О. Талалуєву до свого доброго 
дослідницького гурту, який не любив надовго відпускати своїх 
вихованців... Збагачення прогресивними ідеями педагогічного 
досвіду багатьох інженерно-педагогічних колективів 
профтехучилищ, особисте знайомство з педагогами-новаторами та 
вивчення їхньої праці (М.М. Палтишев з ПТУ № 1 м. Одеси, 
М.Ю. Кадемія з ПТУ № 4 м. Вінниці, О.М. Телішевська з ПТУ 
№ 32 м. Львів та ін.) вплинули на її подальший науково-
професійний розвиток. На цьому етапі Наталія Олександрівна бере 
участь у підготовці до видання колективних підручників та 
навчально-методичних посібників для професійно-технічних 
навчальних закладів, публікує близько 20 науково-методичних 
праць, в тому числі „Організація узагальнюючого повторення на 
уроках хімії”, „Екологічне виховання учнів профтехучилищ” тощо. 
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З 1994 року доля Н.О. Талалуєвої нерозривно пов’язана з 
історією Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України, який очолив академік І.А. Зязюн. Саме на цьому етапі 
розпочалося втілення в життя давньої мрії Батька і самої Наталії 
щодо історико-педагогічних досліджень у галузі професійно-
технічної освіти. Тим самим черговий раз знайшла підтвердження 
життєва істина: наполегливість і цілеспрямованість приводять до 
бажаної мети... 

З січня 1997 р., коли в Академії педагогічних наук України 
було створено Відділення педагогіки і психології професійно-
технічної освіти, Наталія Олександрівна Талалуєва працює його 
вченим секретарем. 

Майже за 10 років Відділення пройшло складний шлях: перші 
кроки його формування, визначення перспектив розвитку наукових 
досліджень, узагальнення проміжних і кінцевих науково-дослідних 
результатів, повсякденна організаційно-координаційна діяльність, 
надання конкретної допомоги Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти, Львівському науково-практичному центру 
професійно-технічної освіти, Навчально-науковому центру 
професійно-технічної освіти, Інституту професійно-технічної 
освіти АПН України. Особливо хочеться наголосити на винятковій 
важливості індивідуальної роботи з членами Відділення – 
академіками та членами-кореспондентами. Ця, ніби й непомітна 
робота, відіграє велику роль у згуртуванні науковців – членів 
Відділення, у підвищенні ефективності виконання накреслених 
планів.  

Всім, чого досягла Наталія Олександрівна у науковій та 
викладацькій діяльності, складній бюрократичній роботі, вона 
завдячує батькам, учителям, друзям, колегам. Вона зуміла увібрати 
в себе і зробити своїм надбанням всі кращі людські якості. Висока 
духовність, освіченість, інтелігентність, толерантність, а також 
професіоналізм, послідовність, наполегливість, чесність – усе це 
визначає риси особистості Н.О. Талалуєвої. Вона не зупиняється на 
досягнутому, вміє бачити майбутнє й торує до нього свої 
неповторні стежини як науковець, людина, вірний друг, чудова 
дружина терплячого Віктора Васильовича Талалуєва, прекрасна 
мама та бабуся.  
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Сьогодні, як і на всіх життєвих етапах, світлий образ Батька 
допомагає доньці йти вперед. Упродовж усього свого життя він 
збирав книги з історії людства, розвитку науки і культури, 
художню і науково-популярну літературу, мріяв про те, щоб колись 
цей дорогоцінний скарб був переданий до бібліотечних фондів. У 
2004 р. Наталія Олександрівна виконала волю свого Батька – 
Олександра Івановича – передала понад 1500 книг Державній 
науково-педагогічній бібліотеці ім. В.О.Сухомлинського... А разом 
із своєю сестрою Олександрою подарували Київській дитячій 
академії мистецтв рідкісні мистецтвознавчі твори та унікальні 
нотні видання з власної бібліотеки.  

Наша Ювілярка – автор 111 науково-педагогічних праць, 
творчий організатор науково-дослідної діяльності, має справді 
заслужений авторитет серед науковців різних регіонів України, 
Російської Федерації та Республіки Польщі. Вона брала активну 
участь у розробці Концепції державних стандартів професійно-
технічної освіти, у підготовці пропозицій до проекту Закону “Про 
професійно-технічну освіту”. Значну увагу приділяє впровадженню 
результатів наукових досліджень у практичну діяльність 
професійно-технічних навчальних закладів, надає науково-
консультативну допомогу дослідникам експериментальних 
майданчиків, створених на базі вищих професійних училищ, 
профтехучилищ та центрів професійного навчання.  

Переконана в тому, що наша Ювілярка зробить ще дуже 
багато і для Відділення педагогіки і психології професійно-
технічної освіти, і для науково-педагогічного братства професійної 
освіти, і для своєї Родини, і для свого подальшого зростання в 
нових наукових пошуках в епоху неперервної освіти – освіти 
впродовж життя. 

 
 Нелля Ничкало 

 Академік-секретар Відділення педагогіки  
 і психології професійно-технічної освіти АПН України,  
 доктор педагогічних наук, 
 професор, дійсний член АПН України 
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Основні дати життя й діяльності Н.О. Талалуєвої 

 

1946 – народилася 13 вересня в м. Горлівка Донецької області 
  
1953-
1964 

– навчалася в СШ № 53 м. Горлівка, СШ № 3 та СШ № 14  
м. Донецька. Закінчила навчання в СШ № 78 м. Києва 

  
1964 – вступила до Київського технологічного інституту легкої 

промисловості 
  
1969 – закінчила інститут, одержавши кваліфікацію інженер – 

хімік-технолог 
  
1969 – інженер Київського науково-дослідного інститут 

шкіряно-взуттєвої промисловості 
  
1972 – молодший науковий співробітник відділу професійно-

технічного навчання Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР 

  
1976- 
1979 

– навчання в аспірантурі УНДІПу за спеціальністю 
„методика викладання в профтехучилищах” 

  
1980 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 
  
1979- 
1989 

– молодший науковий співробітник, згодом – старший 
науковий співробітник відділу професійно-технічної 
освіти Науково-дослідного інститут педагогіки УРСР 

  
1989 – присвоєно вчене звання старшого наукового 

співробітника 
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1989 – старший викладач Центрального інституту 

вдосконалення вчителів Міністерства народної освіти 
УРСР 

  
1990 – старший науковий співробітник лабораторії 

профтехосвіти НДІ педагогіки України (з червня 1992 р. – 
Інститут педагогіки АПН України) 

  
1994 – старший науковий співробітник Інституту педагогіки і 

психології професійної освіти АПН України 
  
З 1997  – вчений секретар Відділення педагогіки і психології 

професійно-технічної освіти АПН України 
  
2001 – нагороджена Почесним знаком “Відмінник освіти 

України” 
  
2001 – відзначена Подякою Кабінету Міністрів України 
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...аналіз діяльності деяких професійних закладів минулого 
дасть змогу ввести у сучасний навчальний процес забуті елементи 
його організації, які можуть сприяти покращенню підготовки 
майбутніх робітників. 

 [44, с. 340] 
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Професійна спрямованість курсу хімії  
та міжпредметні зв’язки у ПТУ різних профілів 

 
Для определения эффективных путей и 

методических приемов взаимосвязанного изучения 
материалов на уроках химии и предметов 
профессионально-технического цикла необходимо 
определить, в какой мере химия способствует 
формированию у учащихся профессиональных знаний, 
умений и навыков по данному профилю подготовки; 
кроме того, выяснить, как изучение общетехнических 
и специальных предметов обогащает и углубляет 
знания учащихся по химии, расширяет их общий 
политехнический кругозор. 

[66, с. 178] 
 

Навчальні матеріали, методичні рекомендації, програми 
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П377    П78 

49. Програма з хімії для професійно-технічних училищ. – 
К., 2001. – 18 с. 
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Статті в наукових збірниках,  
тези доповідей на конференціях, семінарах 
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/ АПН України. ДНПБ України, УБА. Секція освіт. б-к; Упоряд. А.І. Рубан; Наук. 
консультанти: П.І. Рогова, К.Т. Селіверстова; Відп. за вип. І.І. Хемчян; Ред. Є.К. Бабич; 
Рецензент А.О.Малько. – К., 2003. – 87 с. – (На допомогу проф. самоосвіті працівників 
освіт. б-к; Вип.1.) 

 Гід з громадянської освіти в Україні: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України. 
ДНПБ України, Донец. шк. прав. людини; Упоряд.: Л.О.Пономаренко, Л.І.Ніколюк, 
Г.К.Черняєва, В.В.Березкіна, Н.Ю.Дуральська; Наук. ред. П.І.Рогова; Наук. 
консультант К.І.Чорна. – Донецьк; К., 2003. – 166 с.  

 Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік: Біобібліогр. покажч. / АПН 
України. ДНПБ України; Упоряд. Л.І.Ніколюк; Наук. ред. П.І.Рогова; Наук. 
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консультант К.К.Потапенко; Рецензент В.І.Лутовінова; Ред. Л.О.Пономаренко. – К., 
2003. – 77 с. – (Академіки АПН України; Вип.3).  

 Загальноосвітня школа за роки незалежності (1991–2001 рр.): Реком. бібліогр. покажч. 
/ АПН України. ДНПБ України, УБА; Уклад.: Г.К.Черняєва, Л.І.Ніколюк, І.М.Смелік; 
Відп. за вип. Т.Ф.Букшина // Шкіл. світ. – 2002. – Черв. (№ 21/23). – С. 1-62.  

 Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ: Біобібліогр. покажч. / АПН 
України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. ДНПБ України, Ніжин. держ. пед. 
ун-т ім. М.Гоголя; Упоряд.: Л.І.Ніколюк, Л.О.Пономаренко, Л.Н.Штома; Наук. ред. 
П.І.Рогова; Наук. консультант Н.Г.Ничкало; Ред. Є.К.Бабич. – К., 2003. – 45 с. – 
(Академіки АПН України; Вип.2).  

 Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1978-1942): До 125-річчя від дня 
народження: Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. 
В.О.Сухомлинського; Уклад.: В.В.Вербова, Н.А.Горбенко, С.В.Іщук, С.В.Петровська; 
Наук. ред.: П.І.Рогова, Т.Ф.Букшина; Наук. консультант О.В.Сухомлинська; Відп. за 
вип. Н.А.Палащина; Ред. Р.С.Жданова, Н.Г.Богун; Рецензент М.Б.Євтух. – К., 2003. – 
132 с. – (Сер. Видатні педагоги світу; Вип. 2).  

 Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.): Наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, Ін-т 
педагогіки і психології проф. освіти; Уклад.: Л.О.Пономаренко, І.П.Моісеєва, 
Л.І.Ніколюк, Л.Н.Штома, Є.К.Бабич; Наук. консультант Н.Г.Ничкало; Відп. за вип. 
Т.Ф.Букшина; Ред. Є.К.Бабич. – К., 2004. – 267 с.  

 Сучасні освітні технології: Реком. бібліогр. покажч. Вип. 1 / М-во освіти України, 
АПН України, Ін-т змісту і методів навчання, Центр. освіт. б-ка; Уклад.: Т.Ф.Букшина, 
Г.К.Черняєва; Відп. за вип. П.І.Рогова; Рецензент Л.І.Даниленко. –К.: ВІПОЛ, 1999. – 
60 с. 

 Сучасні освітні технології: Реком. бібліогр. покажч. Вип. 2 / АПН України. ДНПБ 
України; Уклад.: Т.Ф.Букшина, Г.К.Черняєва; Відп. за вип. П.І.Рогова; Рецензент 
Н.Ф.Федорова // Шкіл. світ. – 2001. – Верес. (№34) + Вкладка, с. 1-16.  

 Сучасні освітні технології: Реком. бібліогр. покажч. Вип. 3 /АПН України. ДНПБ 
України; Упоряд.: О.В.Углова, О.В.Яковлєва; Відп. за вип. Т.Ф.Букшина; Ред. 
Є.К.Бабич; Рецензент Л.І.Даниленко. – К., 2003. – 87 с.  

 В.О.Сухомлинський. Біобібліографія: 1987–2000 рр. / АПН України, Укр. асоціація 
В.О.Сухомлинського, [ДНПБ України]; Уклад.: Г.І.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська; 
За ред. Н.О.Гажаман, Л.І.Ніколюк; Відп. за вип. П.І.Рогова. – К.: КНЕУ, 2001. – 128 с. – 
(Видатні педагоги світу; Вип.1)  

 Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України: Наук.-допом. 
бібліогр. покажч. /АПН України. ДНПБ України, Київ. нац. екон. ун-т; Упоряд.: 
Л.О.Пономаренко, Л.І.Ніколюк, Г.К.Черняєва, В.В.Березкіна, Н.Ю.Дуральська; Наук. 
ред. П.І.Рогова; Наук. консультант К.І.Чорна. –К., 2002. – 141 с. 

 М.Д.Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України: 
Біобібліогр. покажч. /АПН України. ДНПБ України; Упоряд.: В.В.Вербова, 
Н.А.Горбенко; Відп. за вип. Т.Ф.Букшина; Ред. Є.К.Бабич. – К., 2002. – 32 с. – 
(Академіки АПН України; Вип.1).  

Документи можна замовити за адресою: library@nbi.com.ua 
Адреса Web-сайту: www. library.edu-ua.net 



 

 

 
 

ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
  

АДРЕСА  РЕЖИМ РОБОТИ 
 

Головне приміщення 

м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 
тел. для довідок: 467-22-14 

Понеділок - п’ятниця  
з 10.00-20.00 
Неділя – 10.00-18.00 
Вихідний день – субота 

                              440-35-48 

Останній день місяця – 
санітарний 

 
Філія 

вул. Володимирська, 57 
(Будинок учителя) 

Понеділок - п’ятниця  
з 10.00-20.00 
Неділя 10.00-18.00 
Вихідний день – субота 

тел. для довідок 234-71-59 

Останній день місяця – 
санітарний 
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