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І. ВС ТУ п
У 1995 році діяльність Академії педагогічних наук України 

здійснювалася аа такими основними напрямами: І/ дослідження ак
туальних піюблем педагогіки і психології, передбачених Законом 
України "Про освіту", державною національною програмою "Освіта" 
/"Україна XXI ст."/. Угодою про співробітництво міх Міністерст
вом освіти та АЛЛ України; 2/ організаційне і наукове зміцнення 
академічних інститутів і центрів, удосконалення їх діяльності у 
відповідності з новими методологічними засадами утвордкенші лю
дини як найвищої цінності суспільства, унікальної і найскладні
шої з усіх існуючих у світі систем; 3/ активізація експеримен
тальної роботи в навчально-виховних закладнх різних типів.

Потреба в розвитку методологічних знань зумовила необхід
ність створити методологічний семінар, який у листопаді 1995 р. 
розпочав свою діяльність проведенням заняття з проблеми "Успад
коване і набуте в розвитку особистості" /кор. академік Киричук 
О.В./. .

Науковці Академії ез?іли активну участь у розробці заходів 
до створення та реалізації ряду комплексно-цільових державних 
національних програм: "Діти України", "Українська діаспора", 
"Планування сім'*ї", "Наукові піюблеми розбудови державності". 
Подано пропозиції до проектів законів України "Про освіту","Про 
статус наукового працівника", "Про професійно-технічну освіту" 
тощо. В Академії протягом 1995 року було завершено розробку ряду 
концепцій, які певною мірою заповнили теоретичний вакуум з проб
лем:

- розвитку психологічної науки в Україні;
- громадянського виховання учнівської молоді;
- мовної освіти, зокрема мовної освіти національні : спіль

нот України;
- навчання іноземних мов;
- оновлення змісту-соціально-гуманітарної /світоглядної / 

оо в і ти школярів;
- профорієнтації учнівської молоді;
- допризовної молоді тощо.
Ці надбання п;юсувають дослідження фундаментальних проблем
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навчання і виховання шкільної молоді.

ііа Загальних зморах Академії було обрано 12 дійсних членів 
/академіків / та ІЗ член ів-коресіїоцдентів. у тому числі 5 прак
тичних працівників освіти.

Академія ініціювала на рівні міжгалузевої розробки ідею 
днр/.пвніас стандартів шкільної освіти, робота над створенням 
яких розпочалася за активної участі науковців Інституту педа
гогіки. ,.

У результаті загальна чисельність членів ЛІНІ становить 8В 
осіб - 38 дійсних членів та 50 члвнів-коресповдентіо АІІН.

Вволено посаду віце-прозидонта, яку обійняв дійсний член 
А1ІІІ І.іадзігон В.!>. Загальні збори затвердили академіком-свкрвта- 
рям відділення теорії та історії педагогіки дійсного члена АПН 
Сухомлинську 0.13.

Академіка Вашуленка М.О. обрано на посаду головного вченого 
секретаря.

За звітний період в Академії відбулися істотні зміни щодо 
організації науково-дослідної роботи. У лютому у структурі Цре- 
ї длії було створено науково-організаційний відділ /начальник від
діл; к.п.н.Полонськя Т.К. /, о якому розроблено "Положення про ■ 
порядок планування наукових досліджень", де передбачається 
порядок інузаннл, виконання і звітності ІЩР. у тому числі поря-

У відділенні дидактики, методики та інформаційних техно
логій підготовлено проект комплексної науково-дослідної програ
ми "держави иі: загальноосвітні,! с андарт"; розроблено проект ба
зового .навчального плану загальноосвітньої школи, який програ
мує генеральний рівень стандарту загальної середньої освіти. 
Документ винесло нн обговорення широкої педагогічної громадсь
кості України.

У звітному році іцювоцоно Загальні збори Академії, на якій 
обговорено актуальні питання виховання учнівської молоді, цо, 
по суті, розвиває ідеї, закладені на попередніх Загальних збо
рах, - гуманітаризації освіти і окреслює позиції Академії щодо 
розробки проблематики, пов'язаної з системою національного вихо
вання.
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чих
що.

За результатами аналізу Акту ревізії ГолоеКГ/ Президією АПН 
було зроблено ряд адміністративних і науково-організаційних вис
новків, прийнято Постанову Президії про здійснення постійного конт
ролі) за плануванням науково-дослідних робіт та впровадженням у 
практику їх результатів.

У звіті висвітлено напрями роботи Академії падагогічішх наук 
України в 1995 р., на! в.'іхлив іаі досягнення у виконанні науково- 
дослідної роботи по кожному з чотирьох відділень. Відображено ро
боту Президії та Загальних зборів Академії і діяльність ради з 
коорпинаїії наукових досліджень у галузі педагогіки і психології;

док реєстрації наукових тем в УкрІПТЕІ. підготовки технічних 
завдань, анотованих звітів тощо.

У минулому році в структурі АПН з"яоився ще один науковий 
підрозділ - Кримський ішуково-методичнліі центр управління осві
тою /директор к.п.н. Саприкін В.С. /, головною метою якого є 
розробка теорії і методики оптимального управління освітою.

Академія педагогічних наук як наукова установа взяла 
участь у проведенні ряду масових заходів міжнародного,всеукі>аїн- 
оького та міжрегіонального рівнів.

Як недолік у діяльності Академії слід визнати, що що не 
вдалося знайти оптірлнльнє співвідношення між Сундамонтальними 
і методичними, суто прикладними, лослід-кеннями. Відчутним є 
де.іцит розробки загальноподагогічних, загальнодидактичних дос
ліджень проблеми змісту загальноосвітньої школи, теорії навчаль
ного плану, педагогічних технологій, теорії шкільних підручників 
тощо. Це, крім іншого, зумовлено надто повільним упіювадхопням 
у системі Академії програмно-цільового підходу до організації 
педагогічних досліджень, що дозволило б дієвіше впливати на їх 
проблематику 1 результативність.

Недоліком у роботі Академії був недостатній контроль з бо
ку Президії за діяльністю <• Інансово--окономічисгоупраил1ння , що 
призвело до прорахуцків у бухгалтерському обліку і конт
ролі за економічними показниками діяльності Президії і підвідом-

Академії установ, інвентаризації матеріальних цінностей то-



За «[орною кінцевого результату завершені дослідження ста
новлять собою 14 монографій, 42 посібники, 61 підручник для різ
них типів навчальних закладів / 61 в яких видано в процесі вико
нання том/ та 42 навчальні програми.

Розроблено 1 опубліковано 14 концепцій з проблем навчання 1 
виховання шкільної та студентської молоді.

Відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи 
у минулому році завершилося виконання 70 наукових той, що стосу
валися всіх зазначених у плані напрямів.

По відділеннях завершені дослідження розподілилися такітоо- 
рія та історія педагогіки - 19; дидактика, методика та інформа
ційні технології в освіті - ІЗ; психологія, вікова фізіологія, 
дефектологія - 29; педагогіка і психологія професійної освіти - 
9.
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кадрові питання, роботу докторантури та аспірантури; удасть 
Академії в проведенні масових заходів та міжнародну діяль
ність; видавничу діяльність та відомості про матеріально забез
печення наукових досліджень і киттсдіяльності Академії.

ц. основні результати наукових дослшень ЗА 
звітній період

У звітному році в АЛН проводилися дослідження 201 теми за 
10 напрямами.

Науково-дослідну роботу виконували 26 дійсних членів і 40 
члонів-коресповдонтів Аіїі, 783 наукові співробітники,44 докто
ранти та 190 аспірантів.

За результатами наукових досліджень попередніх та поточно
го років опубліковано велику кількість наукових робіт /див.табл. 
І/, серед яких значну частину становлять монографічні праці.
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1. Науково-організаційна діяльність
у 1995 р. до складу Відділення входило 5 дійсних членів і

10 членіо-коросіюндеіітіи. Керіиництио науково-організаційною дія
льністю Відділення здійснювало бюро, яко складалося,з 5 осіб: 
в.о. академіка-секіютарн чл.-кор. Сухомлинська О.В., дійсні чле
ни Тхоржовський Д.С. /заступник/, і.'.адзігон В.Кі., члени-кореспон- 
денти Свтух М.Б., Колібабчук В.З. Робота бюро проводилася згідно 
з планом, затвердженим на боро 13 грудня 1994 р. /на І півріччя/ 
і 17 січня 1995 р. /на II півріччя/. Відповідно до нього відбуло
ся 10 засідань бюро, на яких розглянуто 2о питання. Сорад найваж
ливіших - про стан і результати дослідження проблеми “Робота в 
важковихочуеаними підлітками" /березень/; про стан досліджень із 
проблем морального виховання учнів у Інституті педагогіки/листо
пад /; про стан наукових досліджень, що завершуються е 1995 р. 
/вересень/, та ін. Більшість засідань бюро проводилася у розши
реному складі: на них запрошувалися члени Відділення та співро- 
6ІТ' ЯКИ структурних ПІДРОЗДІЛІВ ДЛЯ обговорення ТИХ ЧИ ТИХ ПИ
ТНІ й, Відбулися також два виїзні засідання бюро: перше - в в .Лу

же. - У /квітень/, під час якого було вивчено стан досліджень з 
аг і"-'.’.- .духовного розпитку особистості учнівської молоді /керів-

.проб? проректор Луганського педінституту чл.-кор. Г.П,Шев
ченко/ та ч. ч.ц:-дхайня їх результаті» у ІІисичанській гімназії; 
друге - н м.1і<яно-4р пекінську ?'а!./, де нараиірено роботу НІЙ

ВІЛДІЛІННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
у 1995 р. діяльність Відділення спрямовувалася на організа

ційно забезпечення наукових досліджень із теорії та історії пада- 
го.' ' ■.и структурними підрозділами /"виховні" лабораторії Інституту 
полі.'.ог іки АІШ України, іі Ц "Українська егнопвдагогіка і народо
знавство", Педагогічний иузей України / та членами Відділення, 
Зокрема, значна увага приділялася підвищенню теоретичного рівня 
і якості наукових досліджень, упровадженню результатів у практи
ку діяльності шкіл,дошкільних і позашкільних навчально-виховних 
закладів, поширенню педагогічних знань евред освітянської громад
ськості, насамперед - через організацію і проведення науково-прак
тичних кон.іаранці й,теоретичних семінарів, "круглих столів", виїз
них засідань Вченої ради Інституту педагогіки, через публікацію 
матеріалів досліджень у періодичній пресі та видання книг,брошур 
тощо. .
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"Українська етнопедагогіка і народознаьство" та проведено Всеук
раїнську науково-практичну конференцію "Українське народознавст
во 1 проблеми вихованій: учнів".

Бюро двічі /червень і листопад / розглядало питання про 
створення Кримського НІ.ІЦ управління освітою АІІІІ України і Сіи’.ю- 
ропольського університету. Внаслідок докладного обговорення 
врахування можливостей було визначено мету 11 основні завдання 
окреслено коло проблем, які мас цосл їдкуватії Центр, уточнено його 
структуру штатний розпис. Створення Центру затверджено постано
вою Президії А12Ї.

Крім того, члени боро, інші члени Відділення готували ряд 
питань для розгляду на Президії Академії, зокрема а проблем важ- 
ковяхоауваних підлітків, морального виховання учнів тощо. Сухом- 
линська О.В. підготувала доповідь "Проблеми теорії виховання ді
тей і молоді в Україні", з якою виступила па Загальних оборах 
Академії 19 грудня 1995 р.

Проведено також 2 Загальні збори Відділення: у борозні - 
розглянуто питаній: організаційно-наукової діяльності Відділення 
в 1994 р. і завдання на 1995 р.; у грудні - продовження обгово
рення доповіді О.В.Сухомлинської "Проблеми теорії виховання дітей 
і молоді в Україні". На останніх зборах відбулися вибори дійсних 
членів і членів-кореспондантів. Дійсними членами обрані М.З.Згу- 
ровський, М.В.Фомонко, О.В.Сухомлинська, членами-кореспопдептами- 
Г.І.Артемчук, І.Д.Бех, А.І>1.Бойко, Р.П.Скульський.

Ряд всоукіхзїнських, регіональних і обласних науково-практич
них кон;еренцій, семінарів було орган Ізогоно структурними підроз
ділами, окремими членами Відділення теорії то Історії педагогі
ки. зокрема: "Формування ост’тичпої культури вчителя; досвід,проб
леми, перспективи", "Використання природи в системі естетичної 
освіти 1 виховання", "Зміст 1 форми організації естетичної освіти 
1 виховання учнівської та студентської молоді" /чл.-кор. Бутенко 
У.Г./, "Реалізація І цей педагогіки миру н павчальїіо-виховпому про
цес і: здобутки, проблеми, перспективи"-/чл.-кор. Свтух М.Б./, 
"Удосконалення управлінської діяльпостч керівників заплалів ооні- 
•;’и в сучасних умовах" /чл.-кор. Кол ібабчук В.З/?,.УІ7’л’’СЬка втпопе- 
дагогіка і виховання учнів" /чл.-кор. Доспи 11.11./, "Педагогічна 
технологія в сучасному вузі" /чл.-кор. Ніоімчук А.С. / та ін.
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Члени Відділення виступали такок з основними доповідями на 
багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних коніоревціях, 
педагогічних і наукових читаннях, семінарах, засіданнях "круглих 
столі в",керували роботою докторантів, аспірантів, пошукачів. є 
членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій, брали участь 
у розробці-програм, концепцій на замовлення державних органів, 
міністерств, здійснювали наукову ■■.копер- 'зу окремих програй,кон
цепцій, були редакторами наукових збірників, видали й опублікува
ли книги, брошури, статті загальна обсягом понад 600 друкованих 
аркушів.

План науково-організаційної роботи Відділення в 1995 р. в 
основному реалізований. Не виконаним є лише один пункт - не розг
лянуто на бюро питання "Про організацію роботи експериментальних 
закладів АШі України київських СШ 23 ? школи-інтерйату й 24 з 
проблем виховання” у зв"язку з •чи.'., що ці заклади й до сьогодні 
но передано Академії.

П. Виконання плану_н • ■ зо- -у ос дідних робіт
У тематичному плані ЇЩР Академії на 1995 р. за Відділенням 

закріплено 43 теми, з них 19 вавєршзно у звітному році, решта тем- 
"перехілні".

Основи і ре чульта ти затн. ;у- -. ,пі: . юсл Ідуень
Інститут ^1ЙДЙ£0Г11££

Естетичне виховання. У процесі роботи над темою "Виховання . 
естетичної культури учнівської молоді" /керівник к.п.н. масел 
Л.М./ обгрунтовано провідну роль ц<ннісно-орієнтаційної І культу- 
ротворчої-функцій предметів єстстичіого циклу, визначено шляхи 
поєднання загальнолюдського, національного і регіонального аспек
тів у процесі формування музично-естетичної культури учнів;розроб- 
лено Н експериментально перевірено педагогічні умови використан
ня музичного краєзнавства як естетико-виховиого фактора; смалено 
програму навчання музики в початкових класах, серію завдань із 
таких видів декоративно-прикладного мистецтва, як петриківський 
ронпио, витинанки, писанкаротво тощо.

Важливою і перспективною тематикою цієї лабораторії бюро у 
вважає педагогічний аналіз радіо- та телепрограм для дітей і юна
цтва з метою подальшого розгортання досліджень у напрямі форму
вання естетичних смаків і ціннісних орієнтацій дітей та молоді.
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■

У цій лабораторії проводиться значна робота з підготовки нау
ковій кадрів. Лише в 1995 р. захищено 2 докторські та 3 кандидат
ські дисертації. 6 пошукувачів завершили кандидатські досл ідчоння.

Екологічно виховання. Визначено методологічні і! концептуаль
ні засади розробки базового змісту екологічної освіти, з’ясовано 
сутність поняття екологічної культури, розроблено відповідні кри
терії їх сф-ормованості о учнів /корівник к.п.н. Ііустовіт Н.Л./. 
На основі результатів дослідження /1993-1995/ створено навчальні 
програми з зкологі'гіої освіти, навчання ІІ виховання для різних 
типів середніх загальноосвітніх закладів, розроблено рад матеріа
лів дадактадо-методичного забезпечення цих програм, зокрема "Хрес
томатію з екології", "іікільний словник екологічних понять і термі
нів”, "Екологічні завдання, ігри та вікторини", "Практичні роботи 
з екології" та ін.; створено ;і опубліковано концепцію безперерв
ної екологічної освіти й виховання в Україні.

Морально-етичне виховання. Унаслідок чотирирічного дослІдлен- 
ня /1992-1995 / комслексної теми "Теорія і методика гуманізації 
відносин учнів загальноосвітньої школи "/корівник к.п.н.Білоуоова 
В.О./ розкрито суть гуманізації .взаємовідносин учнів, розроблено 
зміст та визначено шляхи їх формування в сучасних умовах. Дослід
жено життєві цінності й установки учнів 5-ІІ класів, окопоримои- 
тально перевірено ефективність педагогічних умов гуманізації 
взаємовідносин у колективі учнів, в організації їхнього самовря
дування, роль українських національних традицій у гуманізації 
взаємовідносин школярів, їх вплив на розвиток гуманних якостей 
людини.

Розроблено концепцію громадянського виховання учнів у поза- 
урочній діяльності школи /к.п.н. Чорна К.І./, зокрема, розкрито 
суть і структуру громадянської самосвідомості учнів, принципи 
громадянського виховання, обгрунтовано основні напрями тп пода- 
гогі їні умови офоктіпїїіого впхопсння пнях громадян України тощо. 
Підготовлоао монографію "Теорія і методика гуманізації взясмо- 
аідносдн старшокчасвиїсіп у позпурочпій роботі посоли",, мотодігліий 
посібник "Нахований творчої особистості".

Сімейно виховання. Визначено традиції виховання дітей п 
україкоьісіЯ родині» узагальнено досвід сімейного виховання ч су
часних умовах, обгрунтовано основні пялхл взаємодії щссолл і сі
м’ї, апробовано систему підвссюння пед-ігогічноТ культури гілтькі’і
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/керівник к.п.н. 1,оото8“” ГІсі.І-и і родинна виховання". програна 
і»5/ розжене »нон— (л&лвдах б6ТЬКІВ«, підготов—
-Сід’я 1 д1т1: ' ‘ і ліп які знайшли своє відображення б Дорив
ано рад и°твр„„.‘.,1)ті. України", в підготовці державша „х'х «ш» -■> =ь-і /»»♦ /• 
.«У»”’1" »« -с, »!.-« І II а«игог>«п-. ’*»»-Підготовлено посібники су .ао 
гічііа культура молодих батьк в

„ члпяплано дослідження науково-методичних
1 “"^“г^ішг-одознаества В загальноосвітній школі /1991- 

£7 У результаті чого здійснено відбір І систематиці» евань 
3 снов нзродозвзьчих наук /отнограі.ії, чольклоріютшщ/.як! підля
гань зпсвосни» учнями і студентами, визначено зміст і структуру 
навчальних предметів ішродознавчогр циклу, обгрунтовано .|орми й 
методи елективного використання народного виховного досвіду в су-; 
чаонлх умовах /керівник к.іст.н. Стру:ка !.1Д./. оі.іішість із цих 
питань відображена в програмах "Українське народознавство","Ук
раїнська етноцедагогіка", "і/гног; а , ічио ьуаесзнзвство" /для ву
зів/ "Хтногра;;ія України", "іольклор України", "Основи іюлігіе- 
знавстші” /для шкіл/, у комплекті слайдІе /її/, у підготовлених 
посібниках "Використання традицій виховання в сучасних умовах", 
“ІІаіюдознавстоо н школі", "ісльклорна хрестоматія", словнику з 
народознавства.та і н.

Трудове виховання. Ун іслідзк трирічного дослідхонцк /1993- 
1995/ визначено підходи до відбору та критерії оцінки змісту і 
структури трудового лигоранціИованого навчання і виховання учнів 
різних типів загальноосвітніх шкіл, розкрито суть і значущість 
принципу інтеграції знань шкодирін із трудового навчання І основ 
суміжних .пук, апробовано 1! установлено «ого педагогічну е.'ек 
тивність» обгрунтовано зріст..... , ;;-13го-,.та. -пллч? ™
хрваадя і нроцорієнтації ум, і- ' ‘ °а00бй т^"огс 8£_
носи.,, досліджено ВМІ0Г, стрі ор;!°;; ;; уи°иах рііш;°в“ «и- /кзд1т„ - »•«-

Видано навчальні програмі •, '
нанв/, "Концвпціи ПРО.ГОРН-НТЧИІ ,- Та 8~Н ««сів / Є
•И про ирчеоійну оріснтаціи молоді ч "ПрЛожвн-
І'і'Ні твж.твамн, посібник ° країні", вхаЕЛвні

......... ...  “Г"’-
> "-ІВ . Ьро.оріентадіп)ІИ8
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довідник", монографій "Трудово становлення і професійне самовиз
начення учнів" та ін.

Фізичне виховання. Розроблено й апробовано новий зміст.фор- 
мя і* метоли фізичного виховання учнів. загартування їхнього ор
ганізму о умовах екологічної кризи в Україні /корівник к.п.н, 
Зубал’В обгрунтовано шляхи вдосконалення допризовної під
готовки старшокласників / к.п.н. Тоатяков В.В./. За результатами 
дослідження підготовлено посібники "Система фізичного виховання 
учнів початкових класів’’, “і-.стодика допризовної підготовки учнів 
вагальноосвітньої школи", І том "Словника спортивних тормінін".

Управління освітоа. Визначено Я обгрунтовано соціально-педа
гогічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності, 
демократизації процесу взаємодії дерчавши 1 громадських органі
зацій,шляхи практичного втілення ідей гуманізації н управлінська!1, 
процес /І99І-І095; корівники к.п.н. Кузьнвнко Л.Н., чл.-кор. ЛНЯ 
України Колібабчук В.З./. Основи! результати дослідмоннл відобра
жено у виданих посібниках "Організація методичної роботи в школі", 
"Відділ освіти на шляху оновлення", монографії "Ефективність уп
равління загальноосвітньої! школою; соціально-педагогічний аспект", 
у підготовлених посібниках "Реалізація принципу демократизації в 
управлінській діяльності директора сколи”, "Організаці.Іно-полаго- 
гічні засади <|ормувоння та керівництва творчим педагогічним колек
тивом школи", "Економічна реформа в загальноосвітній школі","Педа
гогічні засади управління авторською школою", "Корівнику - почат
ківцю" та ія.

Порівняльна педагогіка. Досліджено проблему "Нові технології 
навчально-виховного процесу в зарубіжних країнах" /1992-1995 /. 
виявлено пріоритетні напрями розвитку освітніх спотом країн Єв
ропейського співтовариства та СІМ, можливості їх застосування 
у вітчизняній практиці /корівник к.п.н. Тарононко І.Г./.Розробле
но навчальну програму для педвузів із курсу "Порівняльне педагогі
ка", підготовлено "Короткий енциклопедичний словник зарубіжних 
педагогічних термінів", довідник "Бібліографія книг, брощур,статей, 
авторс'іеротів, рецензій із заруб іжиої, педагогіки, опублікованих в 
Україні /1958-1992 рр./“, посібники "Порівняльний аналіз організа
ції навчального режиму в школах Європейської співдружності","Нари
си з порівняльної педагогіки" тощо.
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Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і наро
дознавство. Протягом двох років, з часу заснування центру,дев"ять 
його співробітників досліджували комплексну тему "Українське 
народознавство і проблеми національного виховання школярів" /ке
рівник чл.-кор. Скульський Р.П./. Здійснено аналіз стану виховної 
роботи в сучасній школі, визначено роль і місце народознавства у 
навчанні й вихованні учнів, його виховні можливості та педагогіч
ні умови ефективного використання. Відповідно до цього сформульо
вано принципи застосування народознавства у виховній роботі /де
мократизації всіх сторін шкільного життя, його гуманізації,народ
ності, природовідповїдкості, єдності загальнолодських,національ- 
них та етнографічних цінностей у вихованні, історизму та ін./. 
Досліджено можливості народознавства у духооно-моральноцу, інтелек
туальному, трудовому та естетичному вихованні учнів. Обгрунтовано 
принципово новий підхід до формування фізично-оздоровчої культура 
учнів через формування в них конструктивного ставлення до масно
го здоров"я та поглиблення контактів із природоа;систеку "дитина- 
природа". Уточнено ряд понять - "педагогічне народознавство", 
"шкільне народознавство", "педагогіка народознавства" тощо.

У ПМЦ досліджувалась також томе "Використання етнопедагогіч- 
них ідей минулого у формуванні оім"яннна", у процесі якої розгля
дались умови соціалізуючого впливу родинно-громадоько-шкіяьного 
виховного середовища для формування і задоволення життєво необхід
них потреб особи, включення її у реальні педагогічно доцільні від
носини а мстою досягнення різноаспектної готовності до сімейного 
життя /к.п.н. Коотів В.І./.

Результати дослідження обговорювалися не регіональних науко
во-методичних семінарах і конференціях, на Всеукраїнській взуково- 
практичній конференції "Українське народознавство і проблеми вихо
вання учнів", організованих Центром. Вони також упроваджувалися 
шляхом читання співробітниками лекцій для вчителів і студентів, 
виступів по радіо, а також безпосереднього використання набутків 
дослідження у роботі шкіл. За результатами дослідження опубліко
вано 63 паукові розвідки загальним обсягом 53,3 др. арк. Серед 
них - посібники "Методика викладання народознавства в школі", 
"Національно виховання учнів засобами українського народознавства" 
“Укіиїноьке народознавство і проблеми національного виховання ико- 
жярів", "Українська етноліпгводвдакгима", "Шляхами народаях пря- 
довідої'", "Українська родина" та ін.
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Педагогічний України
Протягом 1995 р. співршМщпси музей працювали над темою 

°ДоЕкїл=-ае виховання & Увра8»іі минуле і сьогодення" /керівник 
директор музею Карлеч І.І./. Вивчено історію виникнення дошкідь- 
них закладів в Україні /шроа половина ХіХ от./, простелено їх 
розвиток на різних історичних етапах. Результати посліджения ляг
ла в основу кількох підготовлених до друку статей та організова
ної о музеї виставки "Довкілля п Україні: минуле і сьогодення", 
створеної із фондових матеріалів та мате ріал і в,надісланих із бага
тьох областей України. Водночас продоаїкувалаол розробка теми "Ор
ганізація робота музеїв педагогічного профілю ".

Крім наукової роботи, працівники музею у звітному році здійс
нювали фондову, експозиційну, пропагандистську діяльнїсть.Створе
но 9 тематичних виставок /"Нова освіта України,-пошуки, знахідки", 
"З історії кириличного підручника", "З історії жіночої освіти с 
Україні", про педагогічну спадщину І.Огієнка, Я.Чепіги, М.Драгома- 
ноь-', МЛ'онтеосорі та ін./, проведено близько 400 оглядових і те
матичних екскурсій переважно для студентів педвузів і педучилищ 
та музейних уроків - для учнів, прочитано понад ]00 лечцііі /"Тра
диції української родинної педагогіки", "Дошкільне виховання п 
Україні", "До 400-річчя з дня народження Б. Хмельницького” тг. 1н./. 
Працівники музею взяли участь у восьми авторських радіопередачах 
на Українському радіо, у двох телепередачах. Опублікували 10 ста
тей у педагогічній праві, наукопо-автодичипх збірниках. Підготов
лено до друку "Календар знаменних і пам"ятних дат н історії осві
ти й педагогічної думки України", довідник про діячів освіти і! 
педагогічної наука України.

Члени ВІДДІЛОВИЙ
V процесі дворічного /1994-1995/ доол Іджнння комплексної те

мі: "Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школя- 
ріп’/ахад. Прокопенко Х.Ф., чя.-кор. Свдокимов В.І., чи ,-кор.Ло- 
вгі'” В,1. / зхзначепо компоненти» розроблено методики цілісного 
підходу до формування пізнавальної активності учнів /цілісно •ком
понентний, структурний, функціональний, інтегративний, коригуючий/, 
що сприяє всебічному проникненню я суть досліджуваних явищ 1 про
цесів, ,становленню 8В*язкіг :->и яшм; обгрунтовано шляхи ектипі • 
гвції пізнавальної діяльності школярів, організації їхньої діяль
ності.
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Стіулхшо З упроваджено концепцію навчання студентів, яка 
сприяє реалізації їхніх індивідуальних інтересів, можливостей і 
здібностей. Видано окспгриї ептальїіиіі підручник "Людина у світі 
економіки і бізнесу”, навчальні посібники: "Питання теорії вихо- 
вання", "Економічна освіта школярів", "Педагогічна технологія".

Розроблено зміст економічної освіти школярів та експеримен
тально перевірено педагогічні умови ефективності використання 
програм курсу "основи ринкової економіки і підприємництва".

Акдц. Стальмахович М.Г. протягом двох років /І994-ІУ95/ пос
лідкував проблему "ЕтПопедагогічні основи українського родинознае- 
отаа". Прост-жено генезис, становлення і розвиток української ро
лики И народних поглядів українців на сім"ю в її найважливіших 
історичних віхах від найдавніших часіп і до сучасності. Проаналі
зовано оцінні підходи українського народу до роду, сім’ї, родини, 
ставлення до шлюбу, подружніх стосунків, взаємин міч дітьми й чле
нами родини, що дало підстави виявити закономірності розпитку ук
раїнського родинознааства - >.к загальну, так і специфічну. Науко
во обгрунтовано доцільність використати українського родинознае- 
отва н проносі виховання дітей, у підготовці молоді до самостійно
го сімейного життя. У науковий обіг введено термін "українське 
родипознавство", виявлено типові риси традиційної української ро
дини та її роль і місце в системі національного виховання.

Результати дослідження відображено у більш як 40 публ.квціях- 
инигпх, брошурах. статтях у журпаллх - загальний обсягок 18 др. 
арк. Серед них - "Українська родинознавство", "Українська родина? 
“Українська родинна пеїшгогікя". програми я українського родино- 
знавотва /фамілістики/ для 9 класу, педагогічного всеобучу бать
ків з українського родіїнознавеї ьа, друкується посібник "Україн
сько родинно вихоииішя" тощо.

•_ , Член-кореспондент іьеичеико І'.Н. виконала дослідження/1993- 
1995 /, присвячена процесу форцувнніш духовної культура учнівсь
кої молоді засобами иистецгаз • доес.з.~. що її основою є культуро
логічний підхід, ЯКИЙ ставить ; центр виховної роботи особистість 
дитини. Визначено суть І чиіст пончгтя ".духовна культура учня", 
обгрунтовано ефективність пико) ■.. ... ікя різних ..адів мистецтва ■’ 
напчально-вчховному процесі школярів 1 студентів; створено нові 
педягогГші технології формування окремих компонентів духовно! 
культури засобами мистецтва. Результати досл ідженил оа[:маіКвяо
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в навчально-виховний процес Лисичанської гімназії. Сіі; > 59. 52. 
ЗО ^Луганська, Луганського педінституту та відображено в моног
рафії 'Взаємодія мистецтв у розвитку школярів". збірнику науко
вих праць "Розвиток духовної культури школярів".

У дослідяенні "Українсько народознавство в системі громадян
ського виховання дітей і колоді" /1994-1995,. к.п.к. Ігнатенко П.?./ 
обгрунтовано псахолого-педагогічяу суть грс.’^Шіііськості.простеле
но особливості виховання українського громадянина и умовах держа
вотворчих процесів в Україні /Київська іусь, литовська доба,опо
ка Козаччини » Гетьнанщини. період і'іі? і в сучасних умовах неза
лежності України/, визначено ефективні імяхи. форми, принципи й 
методи формування громадянських якостей дітей і молоді, зокрема, 
засобами українського народознавства. Опубліковано 5 статей і ма
теріалів, брошуру "Громадянське виховання учнів", підготовлено 
рукопис навчально-методичного посібника "Виховання громадянина".

ііиюиаиіщ плану науково-дрс-лідних робіт з "порох ідних" 
іом

Інститут педагогіки
З 1995 р. започатковано низку досліджень з ІСТОРІЇ педагог і- 

од: педагогічна діяльність українських наукото-проспітпіх това
риств XIX ст.; шкільна і позашкільна краєзнавча робота як націо
нальний компонент освіти в Україні /1917-1941/; розвиток науково- 
дослідної роботи в галузі педагогіки в Україні /1926-1995 /»ос- 
вітк.я діяльність української інтелігенції наприкінці XIX - на по
чатку XX ст. Ставиться завдання - вивчення різноманітних питань 
творчої спадщини В.О.Сухомлинського, А.С.І.іЯкарешпі, Я.Ф.Чепіги, 
І .іі.Соколя нського та ін. Розроблено індивідуальні програми, виз
начено методолог Ічні,організаційно-мотодичні засади досліджень. 
Підготовлено окремі розділи книг. статей, опубліковано мо- 
тодичний посібник "Педагогічна культура вчителя в творчій спадщи
ні Ь.О.Сухонлинського".

Педагогічна соціологія. Продовжувалася робота над створенням 
концепції "Педагогічна соціологія: теорія та методика", предмет
ної, основою якої є соціологічні та педагогічні аспекти соціаліза
ції учнівської молоді: вивчено передумови сучасних підходів до 
проблеми соціалізації, апробовано основні методики, за допомогою 
яких досліджуються стан соціальних орієнтацій учнів, соціально-
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педагогічні умови формування громадянської позиції учиФа. соціо
логічні допекти змісту гуманітарної освіжи староокласникіидаяиі 
і засоби соціалізації вчителя: створено Інноваційну ьіодель захо
вання як соціального процесу тощо /керівник «-п.н. Болгарина В.С./. 
у 1995 році видано "Основні поняття 5 тарміни педагогічної соціо
лог! ї".

Інноваційні технології-. Тема "Теоретичне обгрунтування та 
науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в екс
периментальній школі-лабораторії АПН України" /керівник к-п.н. 
Антонець М.Я./ включає в себе широке коло питань. Освоєними аспек
тами прополених у 1995 р. досліджень була; організаційно забезпе
чення функціонування авторської школи; наукове забезпечення педа
гогічного процесу в школї-лабораторії; впровадження в її практику 
нових педагогічних технологій, навчальних планів, програм; удос
коналення педагогічної культури вчителів експериментальних навча
льних закладів тощо.

Передооий педагогічний досвід. З початку 1995 р. розробляєть
ся тема "Теорія і практика діяльності навчально-виховних закладів 
нового типу" /керівник д.п.н. Паламарчук В.Ф./, у процесі дослід
ження якої поглиблено вивчаться окремі аспекти даної проблеми. 
Серед них - педагогічні можливості цих закладів в інтелектуально
му розвитку учнів; розвиток і саморозвиток особистості учня у ви
ховній системі школи нового типу; зміст, фоомз й методи, вихован
ня творчої особистості; особливості діяльності вчителя,вимоги до 
корівника такої школи та іп. Опубліковано посібники для вчителів 
"Шлях до майстерності", "Школи нового типу в Україні".

Виховна робота в школах-іптернатах. Започатковано досліджен
ня проблеми науково-теоретичного та організаціГіно-нетодняного за
безпечення системи лозпурочної ВИХОВНОЇ роботи В різних я-ипчх 
шкіл-інтернатіп. у межах якої розробляться питання викориоташи 
народних традицій у моральному виховали' учнів, формування е них 
культури міжнаціонального спілкування, трудового, екологічного 
виховання тощо /керівніш к.плн, -Рєпа Н.О./. Визначено завдання і 
боп"язкл вихователя школи-інтернату, зміст його професійних упіад 

■бгрунтовано організаційно-педагогічні засади діяльності дитячо- 
’? будинку сімейного типу. Підготовлено посібники "Організація 
»боти вихозагеля школи-інтеркату", "Дч. яч! будинки сімейного тд-

"Батмсод-вмхоеателям сімейних бу кін", —
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Превентивна педагогіка. Досліджуються шляхи ранньої профі
лактики відхилень у поведінці дітей, починаючи з дошкільного і 
молодшого шкільного віку /керівник к.п.н. Орхеховська В.М./. 
Виявлено провідні псіїхолого-падагогічні фактори, що впливають на 
подальше закріплення таких відхилень; форми і методи ранньої про
філактики девізнтної поведінки учнів різних вікових груп;обгрун- 
товано оптимальні шляхи взаємодії вчителів та шкільного психолога 
на отапах діагностико-корєкційної роботи, апробовано методику ор
ганізації зайнятості та активного дозвілля підлітків тощо.

Результати цих досліджень доповідалися і обговорювалися на 
трьох міжнародних семінарах, проведених під егідою ЮНЕСКО та Ра
ди Європи в галузі молодіжної злочинності; на двох всеукраїнсь
ких конференціях, відображені в п"ятьох доповідних записках Вер
ховній Раді України і І.іО України з пропозиціям щодо поліпшення 
профілактичної роботи з дітьми і підлітками, у виданому методич
ному посібнику "Крок до себе". Результати ИДР з цієї проблеми 
схвалено на засіданні Президії ЛІВІ України /березень. 1995 /.

Члени Відділення
Продовжується робота над створенням Педагогічного словника: 

розроблено тезаурус термінів, визначається внесок педагогів,дія
чів освіти в розвиток української школи й педагогічної думки,го
туються статті. А над. Ярмаченко М.Д. написав понад сто матеріа
лів до словника.

У процесі дослідження концепцій комплексного навчання в Ук
раїні /20-ті рокц/'/акад.Сухоьиинська О.В./ розкрито умови,факто
ри та головні закономірності розвитку ідей комплексного навчання 
в системі освіти України; проаналізовано різні підходи до комп
лексного навчання, окреслено коло їх носіїв; охарактеризовано 
концепцію комплексного невчення, висунуту й розроблену О.Ф.Музи- 
чвіпсом. Крім того, нею ж окреслено сучасні проблеми теорії вихо
вання дітей і молоді в Україні, запропоновано шляхи їх вирішення 
в сучасних умовах.

Акад. ТхоркезоьквЯ Д.О. продовжував досліджувати процео ота- 
нсалення і розвитку трудової школи в Україні, її основні ідеї та 
ВуЛГивості Ух ЗЕСтооуваппя у сучасній практиці трудової підго
товки учнів. Він вивчав роль, значення і місце народних промио- . 
лів та ремесел у трудовому иихоаа.іяі толарів. вплив занять ух-
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обгрунтовано таоретич- 
вихованнн учнівської молодІ.визна- 
бй художньої культури школярами 

перевірено ефективність
У старшокласників морально-естєтич- 

лослімення обговорено на чоти- 
■ -• науково-практичних кон|о-

,-|Тишіо-"і),и<лиД"И"

^віл-^1 уЧИ,Н‘ „н виховання В зарубіжній
„м,ьнЛ ои-о.-' гоии -традиції 8ИХ , лосл1джува-

у м.і*«х коми» . Іиник чл.-но?- ‘ цвликої Британії. 
... "“"Х'кти в«оП0ДПГО^К;/Пз0рвзультати досліджень вх- 
’"С,‘ ' підготовлені моногрої» • ^ор{я пвлагогіки" та

......... ..
■Порівняльне педагогіка
»'• „ в розроблено концептуальні засади орга-

4.,-кор. Доопком И.Б- гуІЦ,ЛЬСЬК0Ї школи як рагіональ-
ніввційно-педагогічної Д д досл1джано педагогічні умови 
ного Н"“адльн°-В*“°"н11я гуцульіинознавотва в школах регіону, 
^вктивного використ Ущ)Н031іавства на основі корекції ДІ«>- 
зпрошіджино П1’ОІИ'^ 7ЦУ)И 1Ц0110 два номери журнілу “Гуцульська

г,,очагковано вйяаніія рвг‘оиально, газв~ ■ 
та "Освітянській! пісник".

а томи "Дидактична забезпечення внутрішкільного управління 
процесом навчання" /чл.-кор. Бондар В.І. / обгрунтовано повний 
цикл педагогічного аналізу як основної функції управлінської дія
льності директора школи, зокрема таких її компонентів, як цільо
вий, змістовий, оуб"єктно-об"єктний і технологічний, Розробле
но тіікот квалЦікаціШіу характеристику вчителя початкової школи, 
пя основі чого опрацьовано І впроваджено в практику УДІІУ ім, 
М.дрнгомшіова навчальний план підготовки бакалавра з педагогіки 
та методики початкового нявчання.

Членом-кореспошшнтои Бутонкон В.Г. 
ну (.ЮДОЛІ, естетичної ОСВІТИ Іі Г" 
чено характер пізнання цінностей 
Різних вікових груп, експериментально 
педагогічних умов 4ормуваішп 
«ото ідеалу. п|юм1,,(1 рвзульгвт;і 
^цінхГ'”’0'МЧТ0ЦИЧ,,ИХ ^“'нпрах та

^ВДопог ічннй га т 
" Л1ввазо(1 твІтиіг Т°У Д1яль"^Ь

1 ‘іСТруь!а1(т,ар|.в
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Діяльність Відділення у звітному році була спрямовано поред- 
усін на сприяння вчасному і якісному виконанню планів наукових дос
ліджень, удосконалення їх тематики, забезпечення наукової експе
ртиза нових педагогічних ідеї! 1 концепцій, окремих результатів 
досліджень, ініціоаання розробок, актуальних для сучасної шкіль
ної освіти.

Основні результати науково-дослідної роботи
У 1995 році у Відділенні досліджувалось 32 томи з трьох нау

кових напрямів: теоретичні і методичні засади формування змісту 
загальної середньої освіти - 5; науково-методично забезпечення 
навчального процесу в загальноосвітній школі - 23; дидактичні проб
леми інформатизації освіти - 4 . ІЗ з них том у цьому році завер
шено, робота над іншими триває. До наукових здобутків Відділення 
у звітному році можна піднести такі.

У процесі опрацювання теорети'ріих і методичних засад зміст ж 
-У,.ЧЦЛЬ!І°1 освіти визначено зміст базових курсів української та

центах досл ідження, зокрема, творчої обдарованості; роз;к>бляєть- 
ся концепція синергетичної природи творчого процесу.

За результатами досліджень членами Відділення і співробіт
никами структурних підіюзділів опубліковано:

І/ монографій
2/ підручників,

навчальних посібників
З/ навчальних програм
4/ методичних посібників,

рекомендацій
5/ збірників наукових праць,

матеріалів конференцій
6/ словників,довідників
7/ статей у наукових жур

налах, збірниках науко
вих праць

0/ тез,матеріалів у газетах

ВІддІДсНШі дЦдАКТ.КИ, МЕТОДИКИ ТА ІНФ0К.АЦІ.1ВДХ 
тіх.оі1ід'і;і в освіті
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російської мов для різних типів шкіл. У них задано рівень вивчан
ня україїюької мови як рідної і як державної» російської мови як 
рідної 1 як другої /неук.кар.к.п.н. Ску раті всякий Л.В./.

Розроблено концепцію шкільної мовної освіти національних 
спільнот в Україні та інтегровані курси української мови як дер
жавної для початкових класів шкіл з угорською і руцуяськов мова
ми навчання /к.п.н. Бондаренко Н.В.» Повхан К.З. /.

Обгрунтовано педагогічні принципи інтеграції змісту шкільної 
природничо'наукової освіти, встановлено критерії і рівні інтегра
ції на різних ступенях шкільного навчання. Розроблено зміст ін
тегрованого курсу "Довкілля" для І—3 класів /неук.кер.член—кор, 
АГВІ ільченко Всі’./.

Олроцьозеяо зміст навчального курсу "Світ, ладдна, суспіль
ство" для 3-12 класів загальноосвітньої школи, спрямованого ш 
формування у школярів соціально-гуманітарної складової наукової 
картини світу. Підготовлено рукописи 3 навчальних посібників для 
учнів, де реалізовано цей зміст /наух.хер.чл.-кор. ЛПН Арціьовсь- 
кий Р.Л./.

Удосконалено концепцію змісту географічної освіти в Україні. 
Відповідно до неї створено підручник "Географія України” для се
редньої школи /природничо-географічна» геоекоюгічна та окономі- 
ко-гоографічіш частини/. Обгрунтовано вміст університетської гео
графічної і геоекологічної освіти на рівнях бакалавра, спеціаліс
та, магістра /чл.-вор. МШ Півтонко ПД*./»

Визначено принципи формування інваріантного і варістивпого 
компонентів змісту освіти в школах нового типу /к.п.пЛ'олік Д.О./, 
розроблено концептуальні підходи до визначення йоте і звіоту при- 
роднлчо-математйчлої оовіти в середніх навчальних закладах гума
нітарній профілів та їх реалізації у навчальному процесі /х.п.и. 
Глобін О.І./.

Зроблено новий крок у наукопр-яетодячяоілу забезпеченні нав
чального процесу в загальііоіа;в^х»_иі_8Я4ол1.

Роп роблено нрвнцлгш Інтегрування змісту початкового навчання 
рідної мови, математики, ознайомлення з навколишнім, вкаслідок чо
го досягається відповідність структури навчального змісту і прита
манних молодшим школярам особлг :сстей сприймання, вдається повні-
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це реалізувати розвивальні функції навчання, ЦІ принципи втілено 
у підготовленому до друку інтегрованому підручнику “Горішок" для 
І класу /наук.кер. акад. Ващулонко М.С./.

По основі створеної раніше акад. Савчонко О.Я. концепції оп
рацьовано методику поетапного формування загольнонавчальних умінь 
молодших школярів, що забезпечує засвоєння структурних оломентів 
відповідного уміння, набування індивідуального досвіду самостій
но використовувати уміння в маках певного предмета, мікпродметний 
перенос цих умінь. Створено посібник для вчителів та серію нав
чальних посібників для початкової школи з цієї проблеми /акад. 
Савчонко О.Я./.

Запропоновано педагогічні засоби формування пізнавальних ін
тересів молодш.іх школярів з у рахуванням розгортання навчального 
процесу на діалогічній основі, підготовлено відповідний посібник 
для вчителів /к.п.н. Бібік 11.1,../,

Опріцьовано лінгводидактичн і засади розвитку укра їнського 
мовленій: дітей дошкільного віку. Розроблено методичні технології 
розвитку українського мовлення дітей 3-7 років та підготовки сту
дентів 1 вихователів до їх реалізації. Створено серію методичних 
і навчальних посібників з цієї п,х>блеми /акад. Богуш А.їй./.

Завершено розробку і впровадження в шкільну практику системи 
Інтенсивного навчання української і російської мов у 5-ІІ класах, 
що грунтується на різному структурувашіі відповідних навчальних 
куїхгів з урахуванням послідовності вивчення цих мов, систематич
ному використанні узагальнюючих таблиць, схем і моделей, цілеспря
мованому формуванні пізнавальної самостійності учнів і розвитку 
їхнього зв’язного мовлення. Концептуальні Ідеї цієї системи реалі
зовано у 22 підручниках з української 1 російської мов для різних 

розкрито у 50 методичних статтях /наук.кер. чл.-кор.типів шкіл,
А11ІЇ Б.ллсе О.І.І./.

Успішно реалізується обгрунтована в попередні роки в Інсти
туті педагогіки нова концепція навчання іноземних мов у загально
освітній школі /наук.кер.проф.іілахотник В.М./. У звітному році 
завершено роботу над 7 рукописами підручників, вийшли друком 8 
ПІИ|іучіІИКІВ з іноземних мов для різних Класів середньої школи.

Завершено ряд досліджень проблем вивчення літератури В серед
ній ШГОПІ. і’озообпечо методичну систему ВІНІЧПІІНЯ. української літе-
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іттури Ч <- І'ШІ'.І ч І/:ч',ч до сучасних Ц1хе2 літературної осеї
ні, попої*» змісту ччч і'., матеріалу, яку розкрито у ПІДГОТОВ- 

піну /кі лі»7»'/ ачхтелів-сдовесників /д.п.н.Володи-
11,1 ІІ..І./. Ііиишччио періодизації українського літератур-
ііоі п пропису, иро.р-члтвсрг українських пгськенииків вій
ни кіл поре;;:/ дсоитиріч XX століття, визначено, структуровано 
ііміот підручника косого до.дхіяня з української літератури для 
Ю клноу, який у пуЛя'-яг/ варіанті /акад. Хропко П.П./.
ООгруятоншіо зміст і метол,у;: вивчання літератури в класах гуіи- 
ііітприого про.ілю г, укоьах ди . а-виці хованого навчання. 5а Ного 
результатами підготовлено дхібник для вчителів /к.п.н.с-ввченко 
З.О./.

Викопано всі дооліднидьи! завдання 1 одеркаао нові результа
ти у процесі олре .д .с ;.іЯ зроблаьл науко ао-детодячного забезпечен
ня дифороиціаці І нат-ча : я м.ате^атлкк і фізики в згоді. Створено 
концепції якільиої ат=мат,.ч.-:ої і фізичної освіти, які реалізова
но в навчальних програмах. передбачають дг ергнціаціо навчання 
цих предметів додо зміст/ матеріалу і рівня його засвоєння. Опра
цьовано варіативні методичні слотами навчання математика й фізи
ки /мата, метод»:, ;ормк, засоби / відповідно до рівнів математич
ної і фізичної освіти /ваул.еаріеежи: г.п.н. Буриа И.І., д.п.н.

■ Бугайов О.І./. Завернено ствомякя серії ді’гучників з фівики для 
старілої іїколи /акад. Гтнчаргнхо З.У./ та алгебра і початків аналі
зу для ІО-ІІ класів /наук.?.гр,=к=д. _кіль Н.І./, до забезпечують 
реалізацію ідеї за ервьдйадії завчання.

Помітна!: внесок вроблено у ьєтохгеє забезпечення реалізації 
змісту шкільної географічної освіти. На сенові обгрунтованих кри
теріїв відбору навчального змісту та іого педагогічно доцільного 
структурувзнкя стеорево піддтчдкк з геогра-ІІ України /д.п.н.Си- 
ротенко А.,і. та ІКм', ио вдідов друком у І9У5 р. українськеє і 
російською мовами, рукопис завчального оосібаака *Географія світу* 
/к.п.н.Корнєєв Б.П./.

іХізроблено теоретичні, иекшчні, ергономічні засади створен
ня навчальних відегзаласів та їх використаная у дкільноцу навчан
ні, створено відповідні аосібгж ххч вчителів /к.п.н. Валвнськиіі 
В.11.. к.п.н. Чаивао

Заворі^епо ряд косі’дхекь дюд етичних ПГОЗ.ТЄИ ііиоризтюяіііг 
2ЛЧ11М.. » результаті екю яа^ож’яовняо знісг та ««етодеку еннчев-
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ня інформатики у ІО-П класах загальноосвітньої школи та зміст 
поглибленого вивчення інформатики в 8-ІІ класах, підготовлено 
рукописи двох навчальних посібників /наук.кер. к.п.н. Вудочко 
В.Д./. Продовжено дослідження з розвитку та впровадження комп"ю- 
терних засобів навчання. Розроблено педагогічні програмі! засоби 
підтримки окремих тем шкільного курсу інформатики; обгрунтовано 
дидактичні можливості комп"ютера у навчанні математики, підготов
лено посібник для вчителів "Комп"ютор на уроках математики" /наук, 
кер. акад. Балдак М.І./; розроблено зміст,методику та комп"ютер- 
ну підтримку курсу "Основи екологічних знань" /наук.кер.чл.-кор. 
АЛЛ Верлань А.Ф./.

Науковр-організацііїна діяльність
Основним у науково-організаційній діяльності Відділення і 

його бюро у звітному році було сприяння успішній реалізації пла
нів науково-дослідної роботи, експертизи найважливіших програм, 
концепцій, здобутих наукових результатів, ініціювання розробок, 
виключно актуальних для освіти й педагогічної науки.

Пріоритетне місце ці аспекти діяльності посідали в тематиці 
засідань бюро Відділення. Зокрема, було проаналізовано і по можли
вості скориговано тематику досліджень, здійснюваних у наукових 
структурах, що віднесені до Відділення, з погляду їх відповіднос
ті основним напрямам розвитку педагогічної і психологічної наук, 
які визначено Академією у 1993 році. Незважаючи на це, на жаль, 
ще не вдалося оптимізувати співвідношення між конкретномотодични- 
ми і фундаментальними дослідженнями на користь останніх.

Бюро на своїх засіданнях проаналізувало також наукові резуль
тати завершених у 1994 році планових тем, розглянуло проекти кон
цепції шкільної мовної освіти національних спільнот України,кон
цепції і програми дослідження "Оновлення змісту соціально-гумані
тарної /світоглядної/ освіти школярів", хід і результати дослідно- 
експоримоіітадьної роботи у 1994-95 н.р. в авторській школі-комп- 
лексі £ 3 м.Южного Одеської обл., розглянуло й організувало нау
кову експертизу проекту базового навчального плану загальноосвіт
ньої школи тощо.

Боро Відділення неодноразово ініціювало опрацювання державних 
стандартів загальної середньої освіти і здійснило ряд конкретних 
кроків у цьому напрямку. Зокрема, у Відділенні підготовлено проект
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/оиі^у.споі науково-дослідної прогроми "державний загальноосвіт
ній стандарт", яка визначає зміст і етапи роботи з опрацювання 
освітнього стандарту.

Розроблено проект базового навчального плану загальноосвіт
ньої школи,який задає генеральний рівень стандарту загальної се
редньої освіти; документ винесено на обговорення широкої педаго
гічної громадськості України.

у борозні 1965 р. о и.Донецьку проведено всеукраїнську нау
ково-практичну кокоронціо з проблем формування і впровадження 
регіонального 1 шкільного компонентів змісту загальної середньої 
освіти, яка дала уявлення про рівень наукової розробки Цієї проб
леми, її стан у шкільній практиці, дозволила виявити напрями і 
можливості науково-педагогічного нічцуху в цій галузі.

Лідготовлоно і проведено, у м.Полтаві всеукраїнський семінар 
з методологічних, теоретичних та методичних питань, інтеграції 
змісту загальної середньої освіти як одного з можливих і доціль
них підходів до його формування і реалізації на певних етапах 
шкільного навчання.

За участе Відділення організовано науково-теоретичну кон е- 
ренціп з проблем оновлення змісту соціально-гуманітарної освіти, 
що відбулася в и Луцьку на базі Інституту соціальних наук Волин
ського держуніверситету.

У звітному році відбулося двоє загальних зборів Відділення. 
На одних /березень 1995 р./ в центрі уваги був аналіз роботи Від
ділення за попередній рік. Внесено ряд конструктивних пропозицій 
щодо пріоритетів наукової проблематики 1 Формування її тематик;!, 
форм. апробації наукових ідей на різних рівнях їх проробки.

На других зборах /грудень 1995 р./ обрано нове поповнення 
академії. Попередньо було пропецоно академічні читання, які дам 
можливість краще познайомитися з претендентами на академічні зван
ня, їх науковим доробком та ідеями. У результаті дійсними чинами 
Академії було обрано іюгущ А.І,,., Ващулен'ка І.’.С., Еалпаке і..І. 
Членами-кореспондентами Академії стали Вільчконськпй Є.С. - п.п.н., 
проф., зав.лабораторією Інституту педагогіки, Іузик -Л. - дик
тор авторської ніколи—комплексу З манного юїтської обл,,Іур»н
А.К. - д.т.н., заст. директора інституту змісту І метоп їв нагни-
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ч

св

оя Міносвіти України, Г.іальований Ю.І. - к.п.н., вчений секретар 
Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в ос - 
віті А1ІГ України, Соф"янц Е.І.І. - к.п.н., директор Донецького об
ласного інституту післядишіомної освіти педпрацівників.

Таким чином, у складі Відділення нині 7 дійсних членів І 15 
членів-кореспондентів АПН.

Відділення підготувало ряд питань для розгляду па Президії 
ЛІВІ. Серед них: про хід опрацювання концепції мовної освіти наці
ональних спільнот України; про проект базового навчального плану 
середньої загальноосвітньої школи України; про концепцію і програ
му дослідження проблеми оновлення змісту соціально-гуманітарної 
освіти школярів; про концепцію навчання іноземних мов у школах 
України та хід її реалізації; про наукову діяльність Українського 
інноваційного центру гуманітарної освіти та ін.

З метою удосконалення організації педагогічних досліджень, 
оформлення їх результатів на допомогу науковцям у Відділенні під
готовлено і видано брошуру "Педагогічні дослідження" /акад.Гонча
ренко С.У./, де розкрито методологічні характеристики науково-педа
гогічних досліджень, вимоги до їх здійснення.

З ініціативи та за участю співробітників Українського іннова
ційного центру гуманітарної освіти АПН України здійснено ряд акцій 
у галузі міжнародного співробітництва, в т.ч. з розробки й реалі
зації спільних науково-оовітніх проектів. Зокрема, продовжувалась 
робота у межах проекту Ти.іРП.М’АСіХ . Зібрано матеріал, що розкри
ває особливості системи освіти ряду європейських країн /зокрема, 
Німеччини, Великобританії, Нідерландів/, який узагальнено і відоб
ражено у підготовленому рукопис! збірника "Сучасні тенденції роз
витку шкільної освіти". Спільно з Інститутом педагсгічних наук у 
Бухаресті ініційовано проект "Демократичні цінності в освіті", 
який передбачає сприяння демократизації освіти, гуманітаризації 
її змісту, визначення конкретних напрямів і засобів їх практично
го втілення. Центр брав участь у здійсненні проекту ЯНЦСКО "Розви
ток змісту освіти в середніх школах", що передбачає створення євро
пейського банку навчальних програм загальноосвітніх шкіл.

Протягом звітного року співробітники Центру взяли участь у 
ми міжнародних науково-практичних конц>еренціях і семінарах.
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ііііукоііа діяльність відділення "Психологія, вікова фізіоло- 
гіл. до,онтологія" у ІУбЬ році визначалась "Тематичним планом 
Науково-дослідної роботи", затверихенан постановок загальних 
вборів АіШ України 29.Р3.95 року, договором про творче опіврооіт- 
ництію з Адміністрацією Президента України, замовленням Кабінету 
Міністрів по розробці Національної програми “діти України"та ін. 
Особлиаа увага надавалась виконанню програші "освіта" /"Україна 
XXI століття"/.

Науково-організаційна діяльність відділення
Протягом рогу було реалізовано план роботи відділення, в 

якому було передбачено опрацювати:
- Концепцій розвитку психологічної науки в Україні;
- Концепцію іі іціональної програші "Діти України";
-Комплексні науково-дослідні програми "Система підготовки 

і перепідготовки спеціалістін-лсихологів в Україні" ти "іісихоло- 
гічна реабілітація та соціальна адаптація дитячого і дорослого 
населення".

Проведено /частково/ реєстрацію психологічній центрів Украї
ни, їх персональний склад, тематику наукових досліджень, а такої 
проведено аналіз стану пошукових та прикладних досліджень.

На Іо-ти засіданнях бюро відділення обговорено і прийнято 
рішення з таких питань:

- Про тематичні плани ПдР па І395 рік;
- 'Про роботу проблемної Ради в психології;
- Про структуру Інституту психології;
- Про програми ПдР, то започатковуються в ІУ95 році;
- Хід виконання Постанови Президії АПН України "Про основні 

наїірями діяльності інституту дефектології";
- Про проект Закону України про захист від небезпечнії вин 

вів на психіку та цро психологічну допомогу особам, які зазнала 
тнких впливів;

- Завдання відділення відповідно до "Заходів «одо реалізації 
Державної національної програми "Ооііта";

- Про хід виконання Постанови Президії АПП Україні "Тьорча 
обдаровпність";



т
- 21

- Про хіл підготовки II з*їзду Товариства психологів Украї
ни;

-Іірс

році

- Про проект Концепції спеціальної освіти осіб з фізичними 
та психічними вадами в Україні;

- Про хід підготовки відділення до проведення методологіч
ного семінару "Успадковане і набуте в розвитку особистості";

- Про стан наукових досліджень з проблем історії психології, 
етнопсихології в Інституті психології АНІ України;

- Про Концепцій розвитку психологічної науки, в Україні;
- Про хід підготовки до відзначення 5О-річчл Інотиіуту пси

хології ;
- Основні напрями фундаментальних, пошукових та прикладних 

досліджень відділення на період до 2000 року;
- Про роботу лабораторії Інституту психології "Психологія 

креативност і;
проект Концепції розвитку Інституту психології;

- Про рекомендації) в дійсні члени ЛИН України іноземних 
вчених;

- Про створення проблемної Ради з політичної психології;
- Про стан наукових досліджень з проблем політичної психо

логії ;
- Про завершення науково-дослідних том та перспективи плану

вання ІІДР в установах відділення на 1'996 рік;
- Про нормування відомчих злмовлонь на розробку актуальних 

проблем з психології та дефектології на ІУ96 рік;
- Про планування ІЩР членами відділення та науковими устано

вами відділення на 1996 рік та 1н.
В-оро разом з координаційними радами відділення у 1995 

організували:
а/ читання
- Академічні читання кандидатів у дійсні члени /академіки/ 

та у члени-кореспоїщенти ЛИН України по відділенню "Психологія» 
вікова Фізіологія то дефектологія"» на яких заслухано 16 наукових 
допов ідей;

б/ коніеренції
- Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми політичної пси

хології та її роль у становленні громадянина Української держави" 
29-31 Травня 1995 р.;

в/ семінари
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- Методологічний семінар АИіі України "Успадкована і набуте 
розпитку особистості" 14-15 листопада 1995 р.;

- міжрегіональний науково-практичний семінар "Соціально-пси
хологічні наслідки аварії на ЧАІ.С, проблеми організації і функціо
нування центрів соціально-психологічної реабілітації" 15-17 лис
топада 1995 р.;

г/ наради
- Міжрегіональна нарада з питань соціально-психологічних 

проблем Чорнобильської катастрофи 15-17 листопада 1995 р.
Члени відділення протягом року виступали з науковими допові

дями і брали активну участь в роботі міжнародних і всеукраїнських . 
конференціях, науково-практичних семінарах.

11. ОСНОВНІ НАУКОВІ НАИГМліі 1 РЕЗУЛЬТАТИ ДШЬНОСТІ 
ВІДдШІВіЯ:д0аа’ІІЕ12ІЯ.СіОіАДіІ0ЦІ, 

І1ЕГС1ІЕКТИВИ.
Теоротнко-методологічні основи психологічної науки /наукові 

керівники: дійсний член АПН України В.Романець, член-кореспондент 
А1Ш України М.Костицький/.

За першим напрямом у 1995 році завершено 4 теми.
За темою 1.3. Тематичного плану ЦДР на І99Ь рік "Психологія 

в Україні в системі вітчизняної культури" /кер^А.Романець/ гру
пою дослідників здійснено комплексне іоторико-поихологічне дослід
ження становлення, розвитку і сучасного отаку існування психоло
гічного знання як самостійної галузі наукового пізнання світу. Се
рією конкретних досліджень охоплено період генези психологічної 
думки і психології як науки від часів Київської Русі до середини 
XX століття.

Здійснено дослідження процесу становлення педагогічної психо
логії в Україні в першій половині XX століття.

Результати іоторико-поихологічних та теоретяко-чіетодологіч- 
них досліджень викладено у "Нарисах з історії вітчизняної психоло
гії" /випуск І, випуск 2/. Тим самим здійснено спробу поновити се
рію відповідних віщань, започатковану ще в 50-ті роки Г.С.Костю- 
ком.

За темою 1.4. "Історична психологія українського народу" 
/В.А.Романець/ розроблені концептуальні та методологічні підходи 
дослідження історичної психології українського народу,вихідними
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категоріями якої прийнята духовна, вільна та героїчна особистість, 
суттєво» формою прояву якої виступає вчинок.

Проаналізовано спроби виведення основних етапів, напрямів, 
факторів етногенези. В результаті виведено структурозану систему 
чинників етнопсихогепези. основні блоки якої складають: антропо
логічний» соціопспхічний. культурологічний, географічний тради
ціоналізм як суспільна закономірність, що забезпечує стабільність 
визначальних етнопсихологічних рис українського народу.

Проаналізовано альтернативні форми оовіти та виявлено різні 
психологічні системи, які покладені о основу їхнього внутрішньо
го світоутворення, світобачення, мовного тезаурусу та методично- 
технологічного інструментарію.

Частково завершено і намічено розробку наукової парадигми, 
що Інтегрує здобутки української культурної традиції в контексті 
світової, визначені підходи та напрямки різних наукових шкіл з 
метою побудови концепції історичної особистості українського на
роду як суб"єкта психічної активності о соціогонезі.

Результати досліджень викладено в матеріалах дсеукраїноької 
наукової конференції "Особистість і народ: погляд історичної пси
хології" /К., 1994/; підручнику для студентів вищих навчальних 
закладів "Основи психології" /К., 1995 /.

За темою 1.7. "Психологічні основи розвитку довільності пове
дінки особистості" /Еяу. І.Д./ розкрито психологічну сутність по
ведінки особистості в генетичному плані. Проотеяоно основні нап
рямки, за якими відбувається перехід поведінки від імпульсивної 
до довільної. Розкрито трансформацію внутрішніх механізмів, за 
допомогою яких здійснюється цей перехід. Сформульована нова пси- 
холого-вяховуюча парадигма, що кладеться в основу формування та 
розвитку довільної поведінки школярів; висвітлено психологічні 
умови вольового розвитку особистості у віковому аспекті.

ііа грунті теоретичних досліджень створено спеціальний прак
тикум. який передбачає розвиток навичок самоаналізу, поведінко- 
вої та емоційної саморегуляції в екстремальних умова». Результати 
досліджень знайшли відображення в монографії "Від волі до особис
тості" /К,, 1995 /.
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Психологічні проблеми взаємодії людини з життєвим середови
щем /наукові керівники: дійсні члени А1Ш України Є.Гончадук та 
О.Киричук /.

У межах цього напряму розроблялося 10 тем. Центральною,сис- 
томотеорчою проблемою цього напряму була взаємодія успадкованого 
І набутого, ментальності індивіда 1 Ііого енергоінфориацііїного 
псих 1'того поля, ідо є (іезультатом вібрацій природного,предметно
го і соціокультурного довкілля.

У 1995 році за цим напрямом Тематичного плану завершено дос
лідження лише однієї теми - IX.99 - "Виникнення, розвиток та про
філактика конфліктів у сумісній діяльності" /дожкін Г.В./.

Зозультат дослідження - сформульовано концептуальні підходи 
до проведення прикладних досліджень з проблем психології конфлік
ту.

Вивчено особливості інтерперсональної поведінки учасників 
конфлікту на горизонтальному 1 вертикальному рівнях. Експеримен
тально встановлено типи поведінки, що є детермінантами конфлікту! 
виділено компоненти спілкування,які визначають статус особистості 
в конфліктній взаємодії. Одержані результати дають можливість ус
відомити причини невдоволеності міжособнстісними стосунками та 
положенням у колективі і відповідно корегувати тої! чи Інший тип 
поведінки.

За результатами дослідженії!! підготовлено рукопис монографії 
"Виникнення та розвиток конфліктів у сумісній діяльності* /авто
ри Киоильова О.А., Ложкін Г.В., Ііетровська Т.В./і вийшов в друку 
"Словникніовідник термінів з концяіктології" /за рад. 1 .В.Лохкінв 
М.І.Нірен. - К., 1955. - 17,0 лр. арк./.

Методологічні ш-зоади і прикладні проблеми політичної психоло 
гії. /наукові керівники: чл.-хор. АПН України ІІ.Гнатенко, ІІ.Слс- 
сйревський/.

З метою розвняваннл проблем політичної психології Й6 січня 
1994 року було утворено Науково-практичний центр політичної пси
хології як структурний підрозділ АПН України. Головпоп матоо дІят 
льнооті Центру, як зазначено у вказаній Постяноеі, є поглиб.’пца 
розробка психологічних проблем політичного жгчч сспільетв* /як 
провідного компонента енергоінформеціВного п«т-ічнсо п-мп, е
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якому проходить життєдіяльність підростаючих поколінь/, здійснен
ня аналізу та прогнозування соціально-психологічних тенденцій 
його розвитку, надання практичної допомоги владним структурам, 
політичним та громадським організаціям в управлінні суспільними 
процесами.

В межах цього напряму у звітному році розроблялося 7 том. 
Всі вони є перехідними на 1996 рік.

Психологічні основи реалізації концепції виховання підрос
таючих поколінь суверенної України /ноукові корівники: акад. 
АПіі України О.Кирнчук, чл.-кор.АШ України В«Демиденко, д.пс.н. 
М.Боришевський/.

У рамках цього напряму розроблялося 7 тем, 4 в них заверше
но в 1995 році.

За темою XI.III Тематичного плану ЦДР "Розвиток семоактпв- 
ності учнів в оволодінні суспільними цінностями у виховному про
цес!" / Боришевський М.Б./ розкрито психологічну природу самоак- 
тивності, її основні джерела і чинники, серед яких "внутрішні" 
-успадковані, природжені здібності дитини, і "зовнішні"-соціа
льно зумовлені.

Дослідженням доведена необхідність суттєвої перебудови педа
гогічного процесу в напрямі його демократизації і поступового 
розширення можливостей учнів для опредметнення проявів їх реаль
ної суб"єктностІ як рівноправних, хоч і різнозобое’язаних членів, 
суб’єктів педагогічної взаємодії.

Результати дослідження знайшли відображення в публікаціях 
творчого колективу, зокрема в брошурі "Моральна саморегуляція 
поведінки особистості: понятійний апарат" /К., 1993 /; методич
них рекомендаціях "Гуманізація спілкування та взаємодії у вихов
ному процесі" /К., 1994/; в матеріалах науково-теоретичної конфе
ренції "Система цінностей: як регулятор педагогічної взаємодії" 
/Київ-іЦрогобич, 1994/, а також їх покладено в основу підготовле
ної програми вихованій: учнів.

За темою ХІ.ІІ2. "Зміст форми і методи підготовки майбутньо
го вчителя до морального виховання учнів" /Демиденко В.К./ проо- 
текено особливості усвігомлення учнями мотивів поведінки в широ
кому її розумінні та руху в них моральних понять; розроблені та
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/іііро іоііииі ексігериі'внтальні І клінічні методи дослідження мораль
ності школярів з пограничниии станами психіки; сформульовано ряд 
оригінальних практичних рекомендацій стосовно морального вихован
ії-. учнів та підготовки майбутнього вчителя до нього. На основі 
досліджень розроблена програма спецкурсу "Підготовка майбутнього 
вчителя до морального виховання учнів" і надіслана до Ціністар- 
стпа ооеіти, де вона одержала позитивну оцінку.

За темою ХІ.ІІ4. "Психологічні основи просторово-часово! ор
ганізації переконуючих впливів" /Слюсаревський М.Ц./. дослідження 
було першою спробою психологічного аналізу просторових та часових 
чинників пиреконувального впливу як складного процесу, що розгор
тається у фізичному просторово-часовому континуумі, з одного боку, 
і н психологічному просторі - часі реципієнта, з іншого.

Аналіз експериментальних даних засвідчив безпосереднє залеж
ність перекопувальної комунікації від особливостей сприймання ре
ципієнтом фізичної величини тексту, часових інтервалів подання ін
формації, просторової віддаленості комунікатора тощо. Серед психо
логічних ефектів перекопувального впливу, які виявлено вперше,дос
ліджено "ефект величини - переконливості тексту", "ефект розосе
редженості тексту на площині", "ефект узгодженості просторових уяв
лень реципієнта", "ефокт перцептивного еталона".

Результати дослідження можуть знайти застосування у сфері ма
сової інформації,політичної і торгової реклами, в педагогічній 
практиці.

За результатами дослідження підготовлено монографію "Простір 
і час у перекопувальній комунікації: психологічний аспект".

За темою XI.116."Психологічне забезпечення реалізації концеп
ції виховання підростаючих поколінь суверенної України" /Кірячук 
О.В./ розкрито психологічний зміст понять "процес виховання" /як 
теоретичний об"єкт/ і "виховний процес" /як реальна педагогічна 
практика/; психологічно обгрунтовано мету і завдання виховання 
/"виховання життєво активного, гуманістично спрямованого громадя
нина демократичного суспільства, який у своїй життєдіяльності ке
рується національно-культурними і вселюдськими цінностями"/; про
ведено аналіз розвитку громадянського самовизначення в онтогене
зі — не етапах розвитку індивідуальності, формування особистості, 
виховання громадянськості; виділено психол ого—педагогічні засоби
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досягнення виховної мети в національній системі виховання /збага
чення індивідуального досвіді’; організація /самоорганізація / • 
фізично-оздоровчої, предметно-перетворювальної, навчально-пізна
вальної, соціально-комунікативної, громадсько-корисної,хуцокньо- 
ігрової діяльності; стимулювання вчинкової активності; допомога 
у вирішенні внутрішніх суперечностей, конфліктів тощо/;визначено 
основні психолого-педагогічні умови ефективності засобів у вирі
шенні виховних завдань /рівень культури мікросеродовища,гуманіта
ризація освіти, гуманізація взаємостосунків оуб"ектів подагогіч- 
ної взаємодії, позитивний статус вихованця а системі офіційних і 
неофіційних взаємостосунків у шкільному класі/; апробовано комп
лекс психодіагностичних методик; подано практичні рекомендації 
щодо психологічного забезпечення педагогічного управління процесом 
виховання громадянина демократичного суспільства.

За результатами дослідження підготовлено монографію “Психоло
гія громадянського самовизначення особистості".

Ііси.холоро-ледагогічн! заради навчання підростаючого поколін
ня в сучасних умовах, /наукові керівники: академік С.Макоимонко, 
чл.-кор. Е.Носенко, д.пс.н. Г.Балл, д.по.н. Ю.Машбиць/.

У рамках цього напряму розроблялося II тем, 4 з них завершено 
в 1995 році.

За темою ХП.ІІ8. "Психолого-педагогічні основи диференціації 
навчально-виховного процесу в загально—освітній школі /Гончаренко 
С.А./ створено психолого-педагогічну систему дифюренціііованого нав
чання учнів І-XI класів в використанням індивідуального і власне 
особвстіоного підходу до учня. Останній означає орієнтацію педаго
га на розвиток самосвідомості кожного учня як особистості з пози
тивною "Я - концепцією", яка пов"нзуєтьоя зі самовідчуттям психо
логічного комфорту, задоволеності шкільним життям, своєї захище
ності, джерелом якої виступає вчитель і колектив класу. Здійснення 
індивідуального підходу має дві взаємопов"явані сторони: адапта
ційну й трансформації!ну /розвиваючу/. Гуманістична спрямованість 
системи,яка на відміну від свого найближчого аналога - американсь
кої системи "А, В, С" - не передбачає диференціації оовіти в по
чатковій ланці: усі діти неналежно від стартового рівня розумових 
здібностей одержують однаковий у своїй основі обсяг елементарних 
знань, умінь І навичок. Зате сам процес навчання, його форми і ме
топи постають як о-Сскт поглибленої диференціації /насамперед по-
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класної/та індивідуалізації, що грунтується на розвинутій пси- 
ход і агностичній основі.

Результати досліджень знайшли відображення в монографії 
"Дифоренціація навчання і освіти: психолого-педагогічна систе
ма" /20 друк.ари./; в посібнику "Діти з підвищеними розумовими 
здібнсстяіли: діагностика і розвиток".

За темою "Творетико-методологічні засади проектування,по
будови і оцінювання підручників" /Фурман А.В. / запропоноване 
концепція підручникотворення в Україні, що враховує світовий 1 
вітчизняний досвід створення навчальних книжок та змістовно роз
криває напрямки реалізації основоположних Ідей у розбудові на
ціональної освіти - ідеї розвитку та ідеї модульності. Зокрема, 
детально обгрунтовано теорію розвивального підручника для се
редньої загальноосвітньої школи: його цілі і завдання; зміст 1 
структура; засоби та інваріанта оформлення, а також методологія 
і технологія проектування,створення, оцінювання.

Опрацьовані моделі підготовки розвивальних підручників 
знайшли широке втілення в експериментальній системі модульио- 
розаивального навчання /середні школи № 15 и.Біла Церква, в ЗО 
«•Донецька, К 10 «.Бердичів, Н 157 м.Київ, М 44 «.Запоріжжя 
та ін./,У результаті пошуку одержано перші зразки проблемно-моду
льних навчальних програм, а саме: а/ наукові проекти змістовних 
модулів з основних навчальних предметів; б/ сценарії модульне 
занять; в/ фрагменти розвивальних підручників. Пропедевтичне 
впровадження зазначених програм свідчить про якісно вищий порів
няно з традиційним розвивальний потенціал експериментального нав
чання.

Результати дослідження знайшли відображення в опублікованії 
роботах "Розвивальний підручник: підходи до розуміння і створен
ня", "Орієнтири концепції навчальної книжки 1 підручника" /Рід
на школа. - МІ, 1993; і« 6, 1995.4

За темою ХП.І22. "Принципи і критерії психологічної органі
зації навчання як засобу формування і саморозвитку суб’єкта 
учішія" /Макслменко СЛ./ на єдиному теоретико-концептуальному 
базисі обгрунтовано і побудовано за допомогою психологічних ва- 
ообів нову ідеологію освіти. Зокрема, розроблено і удосконале
но концепцію ді.чльнісного опосередкування особистісного роаедтку
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школяра, яка реалізується черва експериментально-генетичний ме
тод. Теоретичний аналіз передбачає становлення системи понять 
за принципом слідування від не розвиненого до розвиненого, від 
абстрактного до конкретного, від суті до її виявів.

В рамках прикладних поихолого-пвдагогічних досліджень роз
роблено поиходіагностичні системи, призначені для шкільних пси
хологів, які задають цілісний опис особистості школярів на ос
нові комплексу критеріїв та показників їх інтелектуального 
морального розвитку, а також діяльнісних характеристик.

За матеріалами досліджень підготовлено навчальний посібник 
/19 др.арк./, наукові розробки впроваджені о програмах курсів 
"Основи педагогічної психології", "Методологія і методи психоло- 
го-педагогічних досліджень", "Основи педагогіки та потсології 
для медичних вузів", "Юридична психологія", а також в роботі лі
цею "Свічадо" /м.Біла Церква/, який є експериментальною базою 
лабораторії психології навчання.

За темою XII.123. "Психологічний аналіз нових інформаційних 
технологій навчання" /І.Іашбиць Ю.І./ відповідно до розробленої 
концепції технологія навчання тлумачиться як певна галузь знань 
про навчання і як засіб його описування. Показано співвідношення 
між теорією навчання та її технологією, намічено вимоги,додер
жання яких необхідне для технологізації теоретичних знаньіздійс- 
нено докладний аналіз психологічних механізмів навчання, зокрема 
механізму динамічного розподілу функцій управління між учителем 
/комп"ютероь/ і учнем; запропоновано нову класифікацію навчаючих 
систем, виділено основні типи інтелектуальних навчаючих систем, 
серед яких особливу увагу приділено аналізу екопартно-ішвчаючих 
систем, що мають найбільший дидактичний потенціал; докладно про
аналізовано такі засоби інформаційних технологій, як гіпор-та 
цультмедіа, показано їх нові можливості щодо візуалізації.мульти- 
модальності подання інформації, а також вибору послідовності вив
чення матеріалу.

За результатами дослідження підготовлена монографія "Теоре
тичні основи нових інформаційних технологій навчання".

Теоретичні та прикладні проблеми розвитку психофізіології 
в Україні /наукові керівники: акад. В.Скок, чл.-кор. В.Березінь, 
чл.-кор. А.Карпухіна/.
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психологічної та пси- 
розвитку вищих псг-

"Розробка метолів та засобів 
і діагностики, тренування та

За тематичним планом з
ЗУи0РзГтвмою^-^3 "Психофізіологічні механізми оптимізадії

пої діяльності людини" /Скок В.І./ встановлено, що еагл- 
□оеХляція комірцевої зони масажу лобшсс зон ожіри та коь- 
«гХрна гра більш ефективна, ніж пасивний відпочинок для пу
шення функціональної рухливості нервових процесів ладани при 
монотонній операторській діяльності /віковий діапазон досліджу
ваних 18-24 роки/.

За томою ХІ1І.І29 "Дослідження і розробка експрео-матодів 
прогнозування та корекції психофізіологічного стану ДІгеВ з ма
тою підвищення ефективності навчання /Карпухіна АП4. / теоретич
но обгрунтовано можливість опосередкованого прогнозування ефек
тивності навчання. Проаналізовано основні принципи та технології 
розробки експрео-методик прогнозування успішності навчання в ви
користанням інформативних характеристик функціональної структурі 
П4С школярів.

На основі системного підходу до психофізіологічного ману 
і діяльності учня проведено аналіз і виявлено взаємозв'язок те 
взаємовплив мій психофізіологічним забезпеченням навчання та 
успішністю навчальної діяльності. Доведено, що співвідношення 
двох рівнів - оцінюваного /психофізіологічного забезпечення /та 
того, що прогнозується /успішності навчальної діяльності/, пот
рібно оцінювати як співвідношення організації елементів цих рів
нів. Адекватним математичним апаратом для вирішення цієї мляп)' 
обрано метод дискримінантного аналізу.

Результати досліджень відображено 
лиз возможности датноотики й 
ческой активнооти г --------
Річні аспекти експертної оцінки нових 
дисертаційних роботах "Співвідношення 
в умовах г '' 
ву емоційної 
даціях 
условиях".

За темою ** 
хофізіологічної

в наукових роботах "Ане- 
коррекцип процеоса развития пснхв- 

с позишій системного подхода", "Пснхофізіоло- 
—•-------- технологій навчання"; в

.  характеристик діяльності дифіциту часу" /Антооик С.Н./, "Природа та умови проя- 
Іної стійкості лвдини" /Білик В.В./; методичних рекоман- 

"Зкспресс-оценка адаптивноотй подростков в екстремальних
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хічних функцій особистості" /Чепа К. - Д.А./ на основі енерго- 
інформаційних заозд психофізіології та когнітивної психології 
сформульовано концепцію розвитку вищих психічних функція осо
бистості та розроблено методи діагностики і тренування вищих 
психічних Функцій школяра. Мета цих методів - вотаноапення зво
ротного зв"язку для одержання даних про формування і тренуван
ня психічних та психофізіологічних функцій учнів, про особли
вості протікання психічних процесів в навчальній діяльності: 
емоційних, мислительних, перцептивних, «немічних, вольових.

За результатами досліджень створено пакет комп’ютерних 
засобів тренування вищих психічних фуікцій.

Теоретичні та методичні засади розвитку дефектології в 
Україні /наукові керівники: чл.-кор. В.Бондар, чл.-кор. І.Бех/.

У 1995 році в межах цього напряму розроблялося 6 тем, із 
них 5 завершено.

За темою ХУ.І4І. "Науково-методичні основи відбору дітей в 
спеціальні навчальні заклади /Стадненко Н.М./ за допомогою спе
ціально розроблених комплексів діагностичних завдань проведено 
попередню апробацію на 3-х категоріях дітей /норма, ЗЛР, розу
мова відсталість / двох вікових груп: дошкільний і підлітковий. 
Встановлено, що відібрані комплекси діагностичних завдань здат
ні диференціювати дітей з відхиленнями в розпитку.

Здійснено широку апробацію комплексу завдань експрес -мето
дики для вивчення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
з вадами олуху /глухі і туговухі/. Головним доробком цього дос
лідження є характеристики розумового розвитку дітей з комбінова
ним дефектом. Уперше описано особливості поихічної діяльності ола- 
бочуючих і глухих дітей,які мають затримку психічного розпитку 
чи розумову відсталість.

Завершено розробку комп’ютерного варіанту акопрео-методики 
для дослідження розумового розвитку дітей. Програма "Діагност 
як технічний зеоіб дослідження, звільняв експериментатора від 
багатьох трудомістких функцій дослідження шляхом передачі їх 
комп’ютеру, полегшує аналітичну діяльність, скорочує чао обробки 
даних. '

Результати дослідження відображено в науковому збірнику "Пои- 
холого-педягогічні умови підвищення результативності учіння школи-
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За темою ХУ. 144. "Науково-методичні основи вдосконалення наь 
чанна, виховання та соціально-трудової реабілітації осіб в глибо
ким порушенням зору" /Вавіна Л.О./ розроблено оригінальну висівну 
дщгктичних засобів регуляції пізнавальних дій учнів з вадкої) нв- 
ти.огівю, що сприяє нормалізації їх-навчальної діяльності не ос
нові .ІС-МПЛЙКОИОГО розвитку мислення, Мовлення 1 СВІДемОСІІ В П 
. п.чосі ’; -"’-іпеко, ічо систеноуігорвсчйм фактором ест:■ ич'ігго

рів з психічними вадами”, методичному посібнику для шкільного 
психолога "Діти з відхиленнями психофізичного розвитку в школі” 
/Стадненко ІІ.Ьі., Ілляаіенко Т.Д. /.

За темою УУ.142. "Науково-методичні основи навчання дітей 
із затримкою психічного розвитку /Іиляшанко Т.Д./ розроблено 
концепцію навчання та соціально-трудової адаптації дітей із 
311Р, зокрема, питання психолого-педагогічного змісту- поняття 
"Зир". принципів діагностики та етапів корекції, що охонлоиь 
дошкільне виховання, початкову та основну школу. Визначено ко- 
рокційні завдання на кожному з етапів навчання та виховання ді
тей цієї категорії.

Результати досліджень знайшли відображення в "Концепції 
спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Ук
раїні на найближчі роки та нерспзктиву”, в ряді публікацій, у 
методичній допомозі школам з питань . комплектування та функціо
нування класів для дітей із ЗИР.

За темою ХУ. 143. "Виховання у розумово відсталій учнів го
товності до самостійної праці на основі поліпшення корекційної та 
політехнічної спрямованості навчання /Хохліна С.П./ розроблено 
науково-методичні засади початкової педагогічної пропедевтики в 
умовах допоміжної інколи. Виходячи з визначених компонентів готов 
пості учнів до навчання в школі, розглядаються умови їх досягнен
ня; . пропонується організаційне, методичне і змістовне забезпечен
ня побудови пропедевтичного періоду навчання на основі інтвграль- 

' ного підходу.
За результатами досліджень розроблені корвкційно-розвивальві 

засади організації тз методики навчання учнін елементарних при- 
родничо-Гвографічних знань, Програми спеціальної загзльвооовітньсі 
школи інтенсивної педагогічної корекції, Буквар для допоміжної 
школи'та ін.
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витку сліпої особистості є естетична потреби, поступове Норму
вання якої здійснюється за умови дотримання наступності у зміс
ті, Нормах і методах естетичного виховання та врахуваніія інди
відуальних і типологічних особливостей розвитку сліпих учнів; 
вперше в тифлології визначено основні детермінанти діяльності 
спілкування у сліпих підлітків /активність, соціальна установ
ка і соціальна перцепція /, комплексний корекціііно-розвивальний 
вплив на які сприяє Формуванню в них комунікативних умінь опра
цьовано оригінальну модель структурних компонентів підготовки 
сліпих старшокласників до життя і праці в суспільстві.

Результати досліджень знайшли своє відображення в навчаль
ному посібнику "Буквар для допоміжної школи", "Програмах початко
вих класів спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педаго
гічної корекції?

За темою ХУ.146."система інтенсифікації компеїюаторно-корек- 
ційної спрямованості навчання і виховання глухих дітей" /Заоен- 
ко В.В./ з"ясовоно, що проблема інтенсивної компенсації глухоти, 
корекційного впливу на глуху дитину у молодших класах пов’язана 
з усуненням уже допущених відхилень у її розпиткові, зумовлених 
несвоєчасною та малоефективною поихолого-падагогічиою допомогою} 
апробовано систему навчання учнів не лише говоріння, але й слухо- 
зорового сприймання, розуміння мовлення як на спеціальних занят
тях, так 1 в системі міжпредметних зв"язків. '

Результати дослідження відображено в навчальному посібнику 
"Говори, думай, запам’ятовуй" /Луцько К.В./, в чотирьох методич
них рекомендаціях загальним обсягом 13,2 др. арк.

Науково-методичне забезпечення національної системи психоло
гічних служб /наукові керівники: акад. В.Прісняков, анод. Н.Сииьов, 
акал. Т.Яценко /.

За тематичним планом науково-дослідної роботи АІШ України на 
1995 рік з цього напряму розроблялося 12 тем, завершено у звітно
му ропі - 8.

За темою ХУ1.14'5. "Науково-методк іні та орган івяпійні основи 
психологічної служби системи освіти’*/Рибалко В.В./ вивчено науко
во-методичні та організаційні основи розгортання психологічної 
служби системи освіти, які визначаються в контексті особиотіоного 
підходу практикуючого психолога до школяра.
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Розроблено комплекс методів психодіагностичного обстехаа- 
ия якостей особистості учня та інтерпретації отримуваних за Кого 
допомогою даних з метою визначення індивідуальності, характеру 
психологічних проблем особистості учня та шляхів їх розв’язання 
в ході психологічної консультації та корекції школярів,батьків 
і вчителів; модифіковано і апробовано методику "Аналіз сівагяо- 
го виховання" та розроблено засоби поліпшення взаємин батьків з 
дітьми-підлітками; запропоновано нові організаційні форми ро
боти психологічної олужби на засадах особистіоного підходу до 
школяра. .

Результати досліджень відображено в матеріалах міжрегіональ
ної конференції "Психологічна наука і сучасний заклад народної 
освіти”, в науково-методичному збірнику "Психологічна служба в 
школах нового типу: проблеми 1 перспективи", в матеріалах ва до
помогу шкільному психологу, соціальним педагогам, класним керів
никам.

За темою ХУІ.І49. "Психологічна діагностика особистісних 
особливостей і рівня інтелектуального розвитку"/Бурлачук Л.4./’ 
опрацьовано оиотему "метод-підхід-методика" у психодіагностиці; 
побудовано теорію вимірюваної індивідуальності, за допомогою 
якої розв’язується парадокс теоретичного та психодіагностичного 
описування особистості; створено систему під назвою "вимірювана 
індивідуальність", що має інноваційні ознаки, серед яких на пер
ше місце висувається синтез: з одного боку - описування як про
цес вимірювання,так і його результатів іншого-індивідуально- 
психологічні особливості особистості, так і ситуаційні /соціаль
но-психологічні/ змінні; розкрито зміст основних методик психо
логічної діагностики.

Результати досліджень викладено в монографії "Психодиагноо- 
тика /психодиагностический инструиентариіі в его применение в уо- 
ловлях соцаальних слукб".

За темою ХУІ.І50. "Науково-методичні основи моніторингу осо
бистості школчра та умов його розвитку" /І.'дцянко В.Ф./ показано, 
що психологічна готовність до шкільного навчання - це комплексна 
характеристика дитини, в якій розкриваються рівні розвитку тих 
психологічних якостей, що найбільше сприяють нормальному вход
женню в щкільне життя і формуванню навчальної діяльності.
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Моніторинг онтогенезу психіки учнів молодшого та середнього 
шкільного віку показав, що норми психічного розвитку для того 
чи іншого етапу є досить нечіткими і невизначашшн. хоча вікові 
новоутворення виділені дооить обгрунтовано та чітко.

Встановлено, що для проведення моніторингу необхідно:вихо
дити з психічних новоутворень того чи іншого вікового періоду; 
враховувати стадії та етапи розвитку; соціальну ситуацію розвит
ку; провідну діяльність в її співвідношенні з іншими вадами дія
льності; відповідний їй рівень розвитку свідомості та самосвідо
мості; зміст і форми навчання і виховання, Вказані чинники мають 
бути конкретизованими в критеріях і показниках /нормах/розвитку.

Результати досліджень знайшли відображення в публікаціях 
Маценка В.Ф., Терлецької Л.Г., Зеленоького О.В.

За темою ХУІ.І5І ."Створення банку' поиходіагноотичних методик 
для відстекення психічного розпитку учнів" /Гончаренко С.А. / 
запропоновано сері» поиходіагностичних методик /"Контур"/, яка 
складається з 5 вербальних і 5 неьербальних субтеотіе, з яких 
оубтеот слухового сприймання і запам"ятопунання і оубтест розумін
ня адукоео-популлрного тексту - оригінальні розробки. Інші оубтао- 
ти включають модифіковані варіанти відомого тесту ШТУР.

Завдяки аналітичній структурі "Контур" дозволяє оцінювати но 
тільки загальну структуру інтелекту , а 11 рівень розвитку його ок
ремих компонентів.

Результати досліджень викладено в посібнику "Криторіально- 
орієитувальний нормативний тест інтелектуального розвитку".

Зо темою ХУІ.154. "Диференційований та індивідуальний підхо
ди у перевихованні осіб а асоціальною поведінкою /Синьов В.М./ 
розроблено концепцію психологічного забезпечення державної програ
ми боротьби із злочинністю в Україні; розроблено і передано до 
ЬФС України матеріали щодо диференціації засуджених на основі 
оадвлепня особливостей соціальної спрямованості особистості /виді
лено 5 категорій засуджених/» а також диференційованого застосуван
ня засобів педагогічного впливу на представників кожної а таких 
категорій з урахуванням індивідуальної специфіки інтелектуального, 
емоційно-вольового розвитку, здібностей у різних чадах діяльнос

ті, стану збереданнл позитивних соціальних зв"язків. За результа
тами досліджень підготовлено навчальний посібник та розділ "Прип-
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ципи перевиховання засуджених" до колективної іконографії "Пені
тенціарна педагогіка".

За темою ХУІ.І56. "Попередження і подолання алкоголізу 
та наркоманії серед неповнолітніх "Д аксимова Н.В. / здійснено 
соціально-психологічне дослідження ставлення юнаків і підлітків 
до антинаркоманійної та антиалкогольної просвіти та виявлення 
обізнаності неповнолітніх в цьому питанні.

Здійснено порівняльне вивчення індивідуально-психологічни 
особливостей соціально адаптованих та соціально дезадаптованп 
неповнолітніх. Проведено комплексне порівняльне дослідження 3-і 
груп соціально-дезадаптованих підлітків: з неврозами та новротхч- 
ннм розвитком; регулярно вживаючих наркотичні речовини; тих, до 
порушили закон та знаходяться у виправних закладах.

За результатами досліджень опубліковано посібник "йсихоло- 
гический аспект профілактики алкоголизма и наркоманки подросткое" 
/К..І995/.

За темою ХУІ.І57. "Науково-методичне забезпечення підготов
ки та перепідготовки практикуючих психологів 1 соціальних педаго- 
гів‘’/І1анок В.Г./ розроблено концепцію підготовки, перепідготовки 
і підвищення кваліфікації практикуючого психолога, що включав три 
рівні:овітоглядний. який мав на меті формування професійної сві
домості майбутніх фахівців; професійний, спрямований на оволодін
ня студентами необхідною системою знань, технологією практичної 
діяльності; особистісний, мета якого, - формування у студента про
фесійно значущих особнстісних якостей, гуманістичної спрямованос
ті. здатності до професійної ідентифікації, що передбачає прийнят
тя провідних професійних ролей, цінностей та норм, формування нот, 
ваційної структури тощо.

Реалізацією основних ідей концепції отав рукопис посібника 
для. вищих навчальних закладів "Практична психологія в системі со
віти". На матеріалі доолідаань розроблено "Положення про психоло
гічну олуабу слотами освіти", яко було затверджено наказом йініо? 
ра сопіти.за концепцій розе 'тку психологічної слукби в остені 
освіти України.

За темою ХУІ.158.' "Аналіз актуальних проблем і основних до
сягнень у галузі психологічної науки і практичної психології в 
мстою інформаційного забезпечення наукової діяльності Інституту
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ВІДДІЛЕННЯ ІЩІіАГОГІКИ І ІСИХОДОГІЇ
ПРОФКЛлНОЇ ОСВІТИ

психології АПН України" /Тищенко С.И./ здійснено аналіз актуа
льних проблем і основних досягнень у галузі психологічної науки 
і практичної психології; проведено емпіричний аналіз особливос
тей використання психологічних знань педагогами в процесі їх 
взаємодії з учнями; висвітлено ігляхи та засоби підвищення пси
хологічної компетентності вчителів.

Здійснено раферуван.чя, анонсування та переклади англомов
ної, французької та німецької психологічної літератури; уоні 
переклади при проведенні міжнародних наукових конференцій і се
мінарів, обміні досвідом із зарубіжними спеціалістами та вста
новленні контактів з ними.

Підготовлено до друку наукові праці співробітників Інститу
ту імД'.С.Коотока ЛИП України /рецензування та наукове редагуван
ні/.

У 1995 році науково-дослідну роботу у відділенні здійснювали 
136 наукових співробітників Інституту педагогіки і психології про
фесійної освіти, серед яких 16 докторів наук, 65 кандидатів наук, 
14 докторантів, 27 аспірантів денної та заочної форм навчання і 
16 членів відділення /10 дійсних членів ЛИН. України і 6 членів-- 
кореспондентів АПН України/.

Наукова діяльність членів відділення і науковців Інституту 
спрямовувалась на реалізацій основних напрямів досліджень в педа
гогіки і психології, затверджених Загальними вборами АПН України, 
та потреб науково-методичного забезпечення реалізації завдень,пе- 
редбачендх деркавншш освітніми програмами.

Науково-дослідна робота здійснювалася відповідно до тематич
ного плану АПН України. Основні проблеми досліджень:

- теоретико-матодологічні основи педагогіки і психології 
професійної освіти;

- історія професійної освіти;
- розвиток професійної освіти в зарубіжних країнах;
- наукові основи безперервної педагогічної освіти;
- удосконалення змісту і педагогічного забезпечення навчаль

но-виховного процесу в закладах профтехосаіти;
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чоння системи покладено принцип ззбевпз- 
до зазначення мета, змісту,мето-

------- 1 особистості до свідомого
• оамореалізації в професійній ДІл- психологічні основи п»дгог°^“ 

професійного самовизначення і ------
^‘економічна освіта та економіка професійної освіта.

у зв’язку зі змінами в структурі Інституту, появоо в ньо- 
м» нових підрозділів план науково-дослідних робіт уточнювався, 
відповідно з’явилися і нові теми досліджень, так. започаткова
но дослідження концептуальних засад, змісту, форм і методів 
професійної освіти за рубежем;' питання реформування організації 
і змісту діяльності вищої школи в Україні /технічної, економіч
ної, військової, сільськогосподарської/} формування загальної 
культури та психолого-педагогічного досвіду студентів мистець
ких спеціалізацій.

З 58 тем,’ що досліджувалися у 1995 році науковими співробіт
никами Інституту і членами відділення, 12 тем — нові, 3? пере— 

хідних 1 9 таких, що завершилися.
Основні наукові результати дослідкень.завериендх

у 1995 році
Тему "Реалізація принципу диференціації у навчалмо-мхоз- 

ній роботі, викладанні дисциплін професійно-технічного циклу і 
загальноосвітніх предметів" /І99І-І395 рр., керівник акад. Няв
кало Н.Г. / виконувало 8 науковців. Внаслідок виконаної роботі 
встановлено, що перехід до диференційованого навчання в масових 
ІДУ, вищи:: профеоійних училищах, ліцеях грунтується на:

- організації навчально-виховного процесу, ям б давай вмо- 
гу оптимально враховувати рівень загальних і окремих розумових 
здібностей, а також попередньої загальноосвітньої та профеоійво- 
технічної підготовки кожного учня;

- урахуванні вимог суспільства, соціального змовленая,науко
во-технічного прогресу, виробництва, задоволенні інтересів особис
тості;

-удосконаленні професійної орієнтації учнів.
п *ДМКО,,ЄЛ0НІ1Я «авчально-зиомого процесу у профтєхучадх 
досягається за умовк, якщо: хучжлиив

- в основу педагогічної с"
Диференційованого підходу
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дів, організаційних форм, засобів навчання і виховання учнів ІҐГУ;
- обгрунтовано використання диференційованого підходу до 

різних педагогічних систем у рамках впровадження нових,прогресив
них форм підготовки робітників високої кваліфікації /ліцеїв,кс- 
леднів, об’єднань "ШУ - технікум", вищих професійних училищ 
/тощо/;

- в організації диференційованого підходу всебічно врахова
но засоби інформаційної технології, програмованого і комп"ютор- 
яого навчання, дидактичні ігри;

- адекватно використано можливості внутрішньої та зовніш
ньої диференціації навчання і виховання.

За результатами дослідження опубліковано 3 колективні робо
ти, 4 методичні посібники, серію статей загальним обсягом 16,6 
др.арк,, підготовлено до друку 3 брошури / 6 др.арк.Да про
фільовані програми з хімії для ІГГУ різного профілю. Вагомим здо
бутком науковців є такі колективні праці:

"Диференційоване навчання у закладах профтехосвіти: Науково- 
мотод.збірішк /Відп.ред.Ничкало П.Г. - К., 1992. - 174 о.;

Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод, 
посібник /За рєд. Н.Г.Ничкало. - К.: Вища школа, 1992. - 334 о.; 
2-е вид. К«: Вища школа, 1994-363 о./;

Удосконалення навчально-виховного процесу в професійних зак
ладах сільськогосподарського профілю: Наук. - метод, збірник 
/Відп.род. Ничкало Н.Г. - К», 1993 - 251 о.;

Проблеми вдосконаленім! змісту і форм організації навчально- 
виховного процесу а закладах професійно-технічної освіти: 36. 
наук.-метод, матеріалів /За род. Ничкало Н.Г. - К., 1995. - 00 о.

Основними науковими результатами дослідження томи; "Психоло
гічні та методичні основи профконоультаційної роботи з учнівсь
кою молоддю" /І99І-І995 рр., виконавці: к.по.н. Лндріспоькп В.В., 
к.біол.н. Євдокпмовп Г,0., к.п.н. Синявоький В.В., к.по.н. Яши- 
едч 0.0. , Ткачопго О.М., Хигайло Т.Л*, к.біол.н. Конлратова 
П.О., Віткоаська О.І., Майнова Н.В./ є:

- розробка методологічних основ побудови системи профкоп- 
оудьтаційної роботи з учнівською молоддю: визначення профконсуль- 
тації, її завдання, форми проведення, вмісту, вимоги до побудови
і здійснення її процедур тощо;
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- теоретичне обгрунтування психологічних та психолінгвістич
них основ добору професійно значущих критеріїв оцінки комуніка
тивного аспекту мовної компетенції старшокласника, розроблаио та 
експериментально апробовано ряд психод і агностичних методик;

- виявлення ^акторів системи професійної орієнтації, спрямо
ваних на <Іормунання активної профорієнтаційної позиції" особис
тості, розкриття сутності поняття "профорієнтаційна позиція", її 
значення в системі підготовки особистості до свідомого професій
ного самовизначення;

- розкриття на генетичному рівні детермінаптних зв’язків 
темпераментальних особливостей індивіда з процесами формування і 
розвитку професійних здібностей, розробка системи відповідних псі' 
хоціагностичннх методик виявлення й оцінки професійно значущих 
темпераментальних характеристик особистості;

- розкриття змісту поняття "інтелект" щодо теоретичного і 
прикладного аспектів проблеми професійного самовизначення особис
тості, значення виявлення 2 оцінки індивідуальних особливостей 
прояву інтелекту в особистості для професійної консультації з 
опорою на розроблені типові варіанти прогнозування успішності 
особистості у професійному навчанні і вирішенні професійних зав
дань;

- розкриття психологічної специфіки процесів професійної пв- 
реорієнтації дорослих - їх змісту і завдань.

Результатом проведеного дослідження є підготовлений до друку 
посібник "Психологічні основи професійної консультації" /За ред. 
Федоришина Іі.О. - 15 др.арк./. За диа останні роки за цією тамоо 
опубліковано 4 методичні рекомендації /7,7 др.аїж./ та ”Иро:іесіо- 
грам.а будівельних професій" /Сшіяьський В.В., Зарько Н.1./» “Иро- 
десіог(іами і профвсіокарти основних професій!' У 2-х к.н, - К.: 
ДЦАіііУ - 24,1 Д.а./ автори: Синявський В.В., ііщишин О.Є. і ін./.

• 'У ході дослідження теми: "Психологічні проблеми допро(есійної 
1 професійної підготовки учнівської молоді" /1991-1995 рр.; вико
навці: к.пс.н. Перепелиця П.С. - керівник; д.по.н, Балл Г.О., 
к.пс.н. Антонова -Турченко О.Г., Івахненко Д.М., Курганова К.В., 
к.по.н. Поб ірченко Н.А., к.по.н. Рибалка В.В., Саменок О.Л., 
к.пс.н.Смульсон М.Д., к.пс.н, Крюкова Д;Ф., Фецоршшша !і,с,,СТ8оа- 
ненко 0.0., Фролов Т.Б./доведено, ■■■„■ професійнії.! принцип у побудо
ві трудової підготовки школярів ц. ?. змогу пі’іобити систему нзвча-
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льно-виховної роботи, альтернативну Існуючій. яка може Гнучко 
доповнювати остання і значно підвищити ецоктивність підготовки 
учнів до праці, до оволодіння повноо процесією в спеціальному 
закладі.

Обгрунтовано систему допродавійної підготовки в загально
освітніх закладах, яка складається з двох етапів: профільного 
і пврелпроіео Ійного, то забезпечує поступовий порох ід учня до 
професійного навчання в спеціальних навчальних закладах /учили
щах, колодках, вузах /. Розроблено технології Формування готов
ності до професійного навчання з окремих профілів, які вілпозі- 

"авть вимогам засвоюваної діяльності 1 враховують можливості 
різних суб"«ктів навчання, комплекси психодіагностичних методик 
для розподілу учнів за профілями професійної підготовки:

Вироблено критерії оцінки професійних якостей особистості, 
методики розвитку ц>к якостей /навчальні ігри, психотренінг .пси
хотерапія, використання праці,їх творчості/, способи стимуляції 
навчальної діяльності.

Проведене дослідження дало змогу зробити висновок про те.що 
перехід до професійного навчання необхідно розглядати з боку про
фесійної школи і з боку спеціалізованих та допрофеоійнил закла
дів, які безпосередньо готують абітурієнтів до вступу в професій
ні навчальні заклади більш високого рівня в систем! безперервної 
освіти. За результатами дослідження підготовлено до друку і і>е- 
комондовано вченою радою Інституту рукописи: - До професій на під
готовка учнівської молоді. Посібник для вчителів /За ред. Баллв 
Г.О. і ііорепелиці П.С. - 20 др.арк.і Рибалка В.В. Психологія 
розвитку творчої особистості. - 13,0 др.арк.

З теми: "Підготовка майбутнього вчителя до роботи а важкови- 
хозуванимя дітьми” /1993-1995 рр.» виконавець- Драні те на Е.І./ 

проведено вивчення сфери правосвідомості на контингенті важковв- 
ховуваних підлітків, які перебувають у приймальнику-розподільнику 
для неповнолітніх, де були виявлені значущі правові поняття та 
уявлення,які є однією в суттєвих складових хярактвристик морально- 
правового обличчя учня. Розроблено прййоми та методи вивчення осо
бистості важковиховуваних підлітків та сфери правосвідомості,які 
доступні для пецлгега-почегкіяця. не вимагають особливої підготов
ки та математичної обробки результатів.
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Результатом дослідження е методичні рекомендації "Активі 
г(орми роботи вчителя з вакковиховуваними підлітками. К.,1995,- 
4.1 др.арк.

Академіком ДІМ України В.І.Кононенком завершено дослідженая 
з двох тем: "Педагогічна спадщина вчених мовознавців української 
діаспори" і "Етноліпгводидактичні основи вивчення української 
мови". У процесі дослідження цих тем визначено основні напрямі 
науково-педагогічних досліджень учених української діаспора,роз- 
роблено концепцію їх наукових ідей, обгрунтовано методику втно- 
лінгвістичного вивчення української мови. Вийшла з ддку кнахка 
"Українська етнолінгводидактика /4,0 др. арк. /.

Обгрунтовано науково-педагогічні ваоади оптимізації вузів
ської лекції з урахуванням новітніх досягнень теоретичної і прак
тичної медицини /тема: "Оптимівація наукового потенціалу вузів
ської лекції" Виконавець: акад. АПИ України К.І.КульчицькнІ/. 
Підготовлено та видано "Курс лекцій" для студентів медичних інс
титуті в загальним обсягом 32,5 др. арк.

Результатом дослідження теми: "Історія підготовки педагогіч
них кадрів в Україні" /1993-1995 рр.; чд.-кор. АПИ Україні Арват 
Ф.С./ є систематизація української методичної спадщини, яка спріяе 
забезпеченню методичної і методологічної підготовки студентів і 
вчителів української мови. Підготовлено довідник "Родинно-оімвВм 
педагогіка".

За темою "Концепція математичної освіти у вищій педагогічнії 
школі" /керівник академік Шкіль М.І./ колективом науковців Україн
ського педагогічного університету ім.МЛрегоманова обгрунтовано 
концепцію підготовки вчителя математики за багатоступеневої) окте- 
мою підготовки /бакалавр, спеціаліст, магістр /. Ця концепція Дят
ла в основу розробки професіональних програм дія студентів педаго
гічних вузів в математики.

Результати дорлідкень перехідних тещ
У процесі опрацювання теоретичних і методологічно основ педа

гогіки і іїзихології профосвіти розроблено методологів. пгщятіІи»в 
апарат професійної педагогіки як окрзмої галузі педагогічної наум 
/тема: *Т ерміня, термінологічні висловлювання та персоналі! в 
професійній оавіті 1994-1998 рр., керівник акад, Н.Г.Нячкало/.
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Дано тлумачення термінологічним висловлюванням професійно-тех
нічної освіти /загальним обсягом 10,0 др.арк./.

За цим напрямом досліджувалися теоретичні і методологічні 
засади розвитку вищої технічної освіти /керівник: акац. Мокін 
Б. І./ Реалізовано планові' завдання щодо визначення змісту вищої 
технічної освіта, апробовано концепцію гуманізації та гуманіта
ризації вищої технічної освіти.

Продовжувалося дослідження теоретико-мотодологічних основ 
філософії освіти в Україні /к.ф.н. Птченко А.Д./. Проаналізовано 
основні фактори і принципи побудови та розвитку освітніх систем; 
причини глобальної кризи освіти та їх відбиття на соціальному 
статусі вищої школи; тенденції 1 модифікації соціальних цілей та 
Функцій вищої школи в процесі реформи. Досліджено стан вищої ос
віти в Україні та основні напрями реформування її структурних 
компонентів, а саме: структури та змісту вищої освіти, мережі ви
щих навчальних закладів, системи підготовки науково-педагогічних 
кадрів, науково-дослідної роботи; моханізцу управлінні та фінан
сування цієї ланки освіти.

Зазначені теоретичні викладки та концептуальні підходи ві
дображено в підготовлених монографіях, статтях, виступах па між
народних конференціях,

У межах напряму "Оновлення вищої і піолддипломної освіти в 
сучаснім соціально-економічних умовах" /керівники» академіки АПП 
України Л.О.Кан Ііцонко, І.А.Зязюн/ досліджувалося 35 тем.

З проблеми цього напряму: "Тооретико-методологічні проблеми 
оновлення вищої освіти" 3 таїли завершено, решта - перехідні.

Академік ЛІЗІ України Кононенко В.І. продовжує доол Іджоння 
теми: "Українознавчі дисципліни н системі універоиетської сові
ти”. Обгрунтовано концептуальні положення щодо впровадження украї
нознавства в навчально-виховний процес університету.

За темо»: "Ззаємовв"язок науково-технічного потенціалу кадрів 
і професійної освіти в сучасних умовах" /1994-1998 рр.; чл.-кор. 
АПП України Пархоменко В.Д./ продовжено роботу щодо вдосконалення 
проекту національної Комплексної програми "Розвиток інтелектуаль
ного потенціалу України у 1995-26’05 роках". Підготсвлеио проекти 
Законів України "Про наукового співробітника" І "Про наукову ус
танову" та інші ног-.-.зт.інні акти и сіері науково-технічної діяльнос
ті.
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Продовжено наукове керівництво експериментом з підготовки 
соціального подагога-організптора позашкільної роботи /тема: 
"Концепція підготовки соціального педагога-організатора куль
турно-дозвільної діяльності"; 1993-1997 рр., чл.-кор. АПП Ук
раїни Чепелєв В. І./ . Підготовлено концепцій і проекти полонен
ня та статут школи нового типу " навчально-виховний комплекс 
мистецтв і прикладних ремесел", яка є базою практичної підго
товки спеціаліста - соціального педагога-організатора позашкіль
ної роботи.

Досліджуючи проблему "Історія професійної освіти", науковці 
основну увагу зосередили на вивченні питань загальнопедагогічної 
підготовки вчителя в історії вищої школи України /друга поло
вина XIX - перша половина XX століття ; І994-Ш96 рр.; викона
вець к.п.н. Дем"яненко П.становлення і розвитку професійної 
освіти в Україні /кінець XIX. от. - 1941 р.; 1994-1998 рр.; ке
рівник д.п.н. і.іайборода В.К. / і педагогічної освіти в Галичині 
у др.половині XIX - першій половині XX ст. /1994-1996 рр. ; .Бер
на ьі.іч./ •

Внаслідок проведеного дослідження з цієї проблеми визначено 
теоретичні основи і особливості практичної підготовки фахівців,її 
суперечності та закономірності; зміст, завдання, методи, організа
ційні форми та тенденції розвитку педагогічної освіти.

У коло проблем дослідження розвитку професійної освіти в за
рубіжних країнах входять концепція професійної освіти, зміст-та 
форми організації підготовки кадрів у зарубіжних країнах /1994- 
1998 рр.; керівнім - к.п.н. Абяшкіна Н.В./; розвиток професійної 
підготовки майбутніх учителів в умовах формування єдиного загаль
ноєвропейського простору в освіті /1993-1996 рр.; к.п.н. Цуховоь- 
ка Л.П./; проблеми гуманізації змісту навчально-виховного процесу 1 
в університетах США /1995-1998 рр.; Дубовик О.В. /.

Внаслідок вивчення, аналізу и узагальнення навчального про
цесу у закладах професійної освіти Німеччини встановлено принци
пи та закономірності, які сприяють підвищенню його ефективності 
/принцип правового регулювання професійної освіти, принципи отуце- 
невої підготовки, принцип діяльніоної компетенції, принцип інте
лектуальної насиченості процесу професійного навчання/.

Розкрито законодавчий аспект розвитку професійної освіти у
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США п XX ст. Дано характеристику основних ф>ілосо;фських концеп
цій та їх вплину на формування освітньої політики у цій країні, 
здійснено аналіз професійно-технічної підготовки кадрів.

Проведено порівняльний аналіз моделей організації педаго
гічної освіти в умовах формування загальноєвропейського просто
ру; проаналізовано особливості організації проіесійно-подагогіч- 
ної підготовки вчителів у Англії, Франції, Німеччині та країнах 
Південної Європи; встановлено загальні тенденції розвитку профе
сійно-педагогічної підготовки вчителів у країнах ‘Європейської 
співдружності в контексті освітніх реформ 80-90-х років.

У розрізі проблеми: "Наукові основи безперервної педагогіч
ної освіти" виконувалося 14 тем.

Продовжувалося дослідження теми: "Психологот-педагогічна зу
мовленість педагогічної майстерності" /1994-1998 рр.; керівник: 
акад. ЛІНІ України Зязон І.Л./. Колективом науковців Інституту 
педагогіки і психології професійної освіти і Полтавського педін
ституту проводилася апробація програми "Основи педагогічної май
стерності" під час читання курсу лекцій студентам Українського 
державного педагогічного університету Ім.Ьі.ЦЩрагоманова, Полтав
ського і Херсонського педінститутів, вчителям у Міжрегіональному 
ІУВ ім.Б.Грінченка.

У процесі розробки теми: "Психолого-педагогічні основи крас
номовства /1995-1998 рр., д.п.н. Папська А.И. - керівник, д.п.н. 
Сагач Г.И./ обгрунтовано роль красномовства, його функції у роз
витку духовної культури особистості, її здатності до адекватної 
оамореалізації. Визначено провідні види ораторських умінь, опра
цьовано форми 1 методи роботи з проблем навчання молоді риторич
ному мистецтву.

В основі ефективного функціонування системи беаперервної ос
віти повинна бути самостійна пізнавальна діяльність та індивідуа
лізація навчання студентів, учнів. Про значні пріоритети останньо
го свідчать результати дослідження теми: "Індивідуалізація проце
су навчання в системі безперервної педагогічної освіти”/1994- 
1997 рр.; к.п.н. Володько В.М., к.ф.-м.н. Солдатенко М.М./. Ними 
розроблено теоретичний 1 практичний підхід до індивідуалізації 
процесу навчання на основі динамічної дидактичної системи, обгрун
товано умови запровадження її в практику вузів.
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Науково-дослідна робота а теми: "Основи професійної підго
товка шИ отра виробничого навчання» вихователя в умовах сучасно
го педагогічного коледху',/І994-І397 РР«» к.п.н. Козій М.К.,к.п.н. 
&.ербак О.І./ спрямована на оновлення навчально-виховного процесу 
у коледжах, удосконалення структури навчальних планів,програй, 
підготовку посібників та методичних, рекомендацій на допомогу вик
ладачем.

Розроблена навчальну програму "Зміст і методика виховної ро
бота в мхаді-іиторнаті, дитячому будинку модульно-рейтингову 
оіК5Т«му оцінювання знань учнів та методичні рекомендації з питань 
Формування громадянськості у майбутніх учителів,вихователів.Веде
ться їх апробування в Київському педагогічному,. Київському індуст
ріально-педагогічному та Олександрійськоьу /Кіровоградська обл./ 
педагогічному коледалх.

За томоп: "Гуманізація педагогічної освіти в системі підго
товки майбутнього вчителя '/1994-1997 рр.і к.п.н. Іванова Т.В./об- 
груятаиаио принципи гуманізації педагогічної освіти, визначено 
момпоіієнти такої важливої якості вчителя,як його педагогічна куль
тура: професійні навички та вміння, творча мислення, психологічна 
підготовка» потреба в саморозвитку» самоудосконаленні, засвоєння 
культуротворчого досвіду людства та вміння його передавати учням.

Розроблено методику діагностування культурно значущих якостей 
вчителя. Ведеться апробація в середніх та вищих навчальних закла
дах спецкурсів "Культурологічні аспекти в діяльності вчителя" і 
"Етика та психологія".

Продовжувалося дослідження теми: "Підвищення ефективності фа
хової підготовки майбутніх учителів на основі інтеграції навчаль
них дисциплін поихолого-педагогічного циклу /1994-1998 рр.; керів
ник: чл.-кор. ЛИН України Явоненко О.Ф./. Аналіз роботи комплекс
них кафедр фізико-математичного, хіміко-біологічного, історичного, 
інженерно-педагогічного факультетів тв факультетів фізвиховаіїня і 
початкового нзвчання дав змогу встановити наявність інтегративних 
процесів у викладанні фахових дисциплін. *

Проведено вначну роботу щодо обгрунтування навчальних планів 
та програм в математичних спвиіальностпії педагогічних університетів 
України /керівник екац. ЛІВІ України ііікіль 1.1.І./.
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ііа основі розробленої авторським колективом під керівниці" 
вом акад. ДІЛІ України Ьікіля М.І. концепції математичної освіти у 
вищій педагогічній школі підготовлено "Освітньо-професійну прог
раму вищої освіти за професійним спрямуванням 6.ІНі.01.Математи
ка. /Сукупність норм обов'язкового мінімуму змісту 1 рівня підго
товки бакалавра математики/”.

За темою: "Дтнопедагогіка в системі педагогі'пюї і техпіЧНРЇ 
освіти" /1894-1997 рр.; к.п.н. Сявавко Є.І., к.іс. її. Гонтар Т.0</ 
визначено готовність студентів ІУ-У курсів педагогічних спеціаль
ностей університетів та інститутів до роботи в системі профтохос- 
віти, розуміння ними -специ.[ іки навчально-виховної роботи в ПТУ 
та найбільш ефективні форми засвоєння студентами народних вихов
них традицій під час їх навчання у вузі. Розроблено програму спец
курсу "Українська атнопед-ігогікя " для педагогічних спеціальнос
тей університету. Підготовлено концепцію "Національно виховання и 
професійному навчально-виховному закладі".

У процесі дослідження теми: Пауково-тооретичпе та методичне 
забезпечення гуманізації процесу про ;ис Іііної підготовки спеціаліс
тів у вищій школі” /1994-1996 рр.; к.ф.н. Догтярьова Г.О.» к.ф.н. 
Васянович Г.Н., к.п.н. Клос Є.С./ відпрацьовано основні іпнрями, 
форми та методи гуманізації професійної підготовки майбутніх учите
лів природничих дисциплін, варіанти застосування рейтингу лк ниоО- 
бу гуманізації навчально-виховного процесу стуйоїіїііі та нсПір,питій 
в педагогіки, його впливу на розпиток творчої активності студентів. 
ДоіЯІраЦІ>онано спецкурс "Гуманістична освітня традицій в Україні". 
І'озроб.'Лзіїц та апробовано навчальні програми та методичні маторіоли ' 
З курсу ”і)ОНоЙИ ЙбДіІГРГІКД 11ИЩР! ШКОЛИ". Виявлено споцнфіку МОрЛЛЬ- 
но-правоеоґо регул звання отосункіи у педагогічному колективі.

Опубліковано віршовані розробки до Підручника 0.0* Чіник "Ук
раїнська мова". 10-11 клас /90 віршів/ та авторські методики засво
єння знань з української мови і літератури у журналі "Дошкільне ви
ховання" /чл.-кор. АііП України Ьілоус Д.Г./.

Розпочато дослідження теми: "Розвиток творчості дітей в умовах 
шкільного та позашкільного навчання" /1995-1998 рр., керівник д.пс.н. 
Ілоляко И.о., к.пс.н. Кульчицька О.І., к.ис.н. Литвиново 11.1. /

Розроблено: складові загальної концепції розвитку творчого по- 
тенпі.ілу про всійнога працівника, а соме ті положення, які пов"яза-
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Напрям Удосконалення змісту 1 педагогічного забез
печення навчально-виховного пронесу в закладах 

профтехосвіти"
розпочато дослідження теми: “Зміст І ферми ор- 

робі тинків і спеців-

У цьому напрямі ]------------
ганізації безперервної професійної підготовки 
К^^Т//"^997 РР"’ К‘“,Н‘ СаГвВ С,А-* К-П*н- Ч^ПЯльоний.

Гч Ії «ТГ0“ Р0КЇ 8Л'ИоН0НО іінал13 навчальних прог
рам з професійного навчання для старших класів загальноосвітньої 
«коли, зокрема в автосправи і швейної справи, а також

н. 8 аналізом системи творчості.
іХ^^Г^^^та^^^^орчого^отеадіалу 

особистості; теоретичні засади творчого потенціалу дітнй аолодао- 
ГО шкільного віку; теоретичні засади розвитку творчих здібностей 
Дітей » умовах позашкільної роботи та сім"і. Апробовано методич
ні засоби, які стимулюлїь розвиток творчих здібностей першоклас
ників ти дітей в умовах позашкільної роботи і сім і.

У розрізі порівняно нової проблеми “Економічна освіта та 
економіко професійної освіти" досліджувалися теоретичні основи 
економічної освіти в процес і Иних навчальних закладах різних рів
нів акредитації /керівника акад. А11І1 України Канішенко Л.О.,д.ек.и. 
Бобров В.Я./; основи формування і функціонування системи підготов
ки, перепідготовки І підвищення кваліфікації ро
бітничих кадрів /к.ек.п. Камінецький ЯЛ'./; соціально-економічні 
проблеми підготовки кваліфікованих робітничій кадрів в умовах фор
мування національного ринку праці /к.ек.н. Головко Л.С./.

внаслідок проведеного дослідження з цієї проблеми розроблено 
концептуальні підходи та зміст економічної освіти у вузах. Вивче
но рівень економічного виховання учнів та студентів педагогічних 
навчальних закладів, зміст, форми та методи економічної освіти. 
Теоретично обгрунтовано організаційно-економічний механізм форму
вання 1 функціонування системи підготовки робітничих кадрів.Вста
новлено об'єктивні чинники, що обумовлюють тенденцію зниження рів
ня кількісних показників діяльності системи професійно-технічної 
оовіти, а також причини невідповідності змісту професійної осві
ти запитам особистості і підприємців.
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обгрунтування організаційно-педагогічних умов ліцензування, виз
начено шляхи удосконалення навчально-виховного процесу в профе
сійних закладах освіти.

Розпочато також дослідження теми: "Теоретичні 1 методичні 
основи економічної освіти 1 виховання у ПТУ сільськогосподарсь
кого профілю та вищих технічних навчальних закладах" /1995- 
1997 рр., д.т.н. Ханик Я.М., к.п.н. Лук"янова Л.Б./. Про
аналізовано навчальні плани і робочі програми вивите навчальних 
закладів І і П рівнів акредитації м.Львова, шо готують фахівців 
технічного профілю. Розроблено програму, методичні рекомендації 
І контрольні завдання з курсу "Бнерготехнологія хімічних вироб
ництв для студентів хіміко-технологічних спеціальностей усіх 
форм навчання державного університету "Львівська політехніка".

Виявлено основні фактори, шо впливають на формування еко
логічної культури учнів профтехучилищ сільськогосподарського 
профілю. Розроблено програму і тематичний план курсу " Основи 
екології" для ПТУ сільськогосподарського профілю.

За темою: "Інтег;яція знань із загальноосвітніх і спеціаль
них предметів в учнів професійних ніівчально-виховннх закладів" 
/1994-1997 рр.{ керівник к.п.н. Козловська І.М., к.п.н. Ііадець- 
кий О.Ц.. джулик О.І., Собко Я.М., Кості в Б.І./. У ході експери
ментальної роботи з цієї теми проведено апробацію орієнтовних 
навчальних планів І програм на Інтегрованій основі та методичних 
рекомендацій з інтегіиції знань учнів зі спеціальних предметів, 
виробничого навчання, матеріалознавства та спецтохнології, а та
кож фізичних основ теплоенергетики. Досліджено різні форми,мето
ди та прийоми інтегрованого навчання учнів залежно від інтегро
ваного матеріалу.

У процесі дослідження теми: "Дидактичні основи викладання 
математики у військових ліцеях" /1995-1998 рр.; к.п.н. Папя М.В./ 
виявлено основні фактори, що впливають на здійснення індивідуалі
зації у навчанні учнів, ліцеїстів та студентів,визначено напрями 
удоскоіялення навчально-виховного продеоу у військових ліцеях, 
встановлено основні структурні компоненти дидактичних основ вик
ладання математики.

Відповідно до програми дослідження теми: "Психолого-нелагогіч-



- 56 -

«і умочи диборенціХованого вивчення математики в IX-лі кл. фі- 
зико-мзтоматичного ліцей" /1995-1997 рр.; Сікорський 11.1. /про
ведено структурну реорганізацію вузівської середньої школи, не
бозі якої відкрито природничо-економічний ліцеї) як.експеримен
тальний майданчик. Розроблено програму з математики для учнів 
'8-10 класів, які поглиблено вивчають цей предмет. У підготов
леному до друку метопи’Ріому посібнику "Мета прогнозує результат" 
обгрунтовується модульне планування вивчення алгебри у 10 кла
сів

За темою: "Система позаурочної діяльності учнів професій
них; діавчально-виховних закладів” /1994-1997 рр.; к.п.н. їук В.П., 
йіал'ківоька Н.М./ досліджено практику позаурочної діяльності 

ууаіііЬв професійних н івчально-виховних закладів. Розроблено рвко- 
Мфодацйії з планування позаурочної діяльності, якими визначено 
іеиадеому планів, яка включає перспективний план профтехучилища, 
плині діє 'навчальний рік, місяць, плани учнівських об’єднань, 
П^Яі’ріКіііо та секцій, плани роботи навчальних груп та планів робо- 
Ш Зі умінямир .якії пробивають у гуртожитку. Обгрунтовано модель 
яшогеми іповаурочної діяльності учнів профтехучилищ, що є ціле
спрямованим педагогічним процесом формування особистості майбут
нього Фахівця, і здійснюється нз основі системних перспективних 
та поточних планів.

Продовжувалося дослідження стану виробничої адаптації ви
пускників навчально-виховних з ікладів як педагогічна система 
/1994-1997 рр.; к.п.н. Лозинська ІІ.Б./. Виявлено фактори, які 
визначають успішну професійну адаптацію молоді. Обгрунтовано пе
дагогічні, соціально-педагогічні та виробничі вимоги до професій
них якостей особистості майбутніх робітників.

Ь1. РОБОТА ПіїхЬ'уЩ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АЩІДйІЇ
Протягом звітного періоду проведено 14 засідань Президії,на 

яких розглянуто І19 питань.
Порівняно з попереднім роком зросла кількість обговорюваних 

питань, що мають суто науковий характер. Найважливіші з них : 
про результати дослідження проблем підготовки вчителя в навчаль
них закладах І-ІУ рівнів акредитації; про стан 1 результати дос
ліджень в проблем вікової фізіології в Інституті психолог!ї;про
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результати досліджень з проблем диференціації навчання в ака
демічних інститутах; стан досліджень з проблем морального ви
ховання в Інституті педагогіки; організація науково-дослідної 
роботи в Науково-дослідному центрі політичної психології; про 
нові технології діагностики аномальних дітей в Інституті дефек
тології.

Значна увага приділялась аналізу тематичних планів та ор
ганізаційної роботи відділень, інститутів і центрів Академії. 
Затверджено положення про науково-організаційний та координа
ційний відділи Академії, про порядок планування наукових дос
ліджень, про підготовку наукових І науково-педагогічних кадрів 
у системі АШІ України.

Президіє.) схвалено підготовлені Відділенням дидактики,ме
тодики та інформаційних технологій в освіті концепції мовної 
оовіти національних меншин та вивчення іноземних мов у школах 
України, проект базового навчального плану для загальноосвітніх 
навчально-виховних закладів та програму досліджень " оновлення 
змісту' соціально-гуманітарної освіти молоді*.

Предметом обговорення Президії були проект Закону "Про за
хист від небезпечних впливів на психіку та про психологічну до
помогу особам, які зазнали таких впливів", пропозиції АІШ щодо 
змін 1 уточнень до "Закону про освіту", про державну гуманітар
ну політику, про ооиовні напрями реорганізації в галузі науки 
тощо.

Відповідно до постанов Президії у 1995 році створено Крим
ський науково-методичний центр управління освітою, відкрито но
ві лабораторії в актуальних проблем педагогіки і психології в Ін
ституті педагогіки, Інституті педагогіки і поихології професійної 
освіти,Науково-практичному центрі політичної поихології.Внесено 
доповнення 1 аміни до чинних статутів інститутів та центрів 
Академії, затверджено структури Інституту педагогіки та Інсти
туту педагогіки і психології професійної освіти АПН.

За звітний період проведено дві сесії Загальних зборів та 
зборів відділень. На річних зборах Академії, що проходили а 
березні, обговорено звіт про діяльність АПН України у 1994 році, 
затверджено план науково-дослідної роботи Академії на 1995 рік.
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На другій сесії Загальних зборів, яка проводилася 19-20 
грудня, обговорювалася наукова проблема теорії виховання дітей 
і молоді в Україні. Відзначалося, що, незважаючи на кризовий 
стан системи виховання, науковці спільно з практичними праців- 
никаьіи навчальних закладів розробляють проблеми виховання ді
тей і молоді. Поряд з цим підкреслювалася необхідність біхьи 
активної участі Академії у творетико-методологічноцу обгрунту
ванні проблем виховання, створенні й апробації оригінальних 
виховних технологій, налагодженні експериментальної роботи.

Прийняте постанова зборів визначає виховання як найпріо- 
витотніщцй напрям розпитку освітнього простору України, а тео- 
ратико-нетодологічно його забезпечення - провідним у наукове- 
педагогічних дослідженнях АШі України.

ІУ. РОБОТА СІШЦЩІЗОьАИЙХ ВЧІ1ШХ РАД НАУКОВИХ 
УСТАНОВ

У звітному році в системі Академії функціонувало 4 спеціа
лізовані вчені ради, в тому числі по захисту докторських дисер
тацій - 2.

У жовтні 1995 року 3 ради були перереєстровані ВАКои Ук
раїни /Інститут педагогіки - 2, Інститут педагогіки і психоло
гії професійної освіти - І/. Внесено відповідні зміни до скла
дів спеціалізованих вчених рад і наукових спеціальностей.

Крім того, підготовлено відповідну документації) і подано 
до ВАКу щодо перезатвердхення спеціалізованої вченої ради в 
Інституті психології ім.Г.С.Костюка і затвердження ради в Інс
титуті дефектології. Відповідно до плану роботи спеціалізованих 
вчених рад протягом 1995 року проведено 84 засідання, на яких 
розглянуто II докторських 1 75 кандидатських дисертацій. Щодо 
всіх захищених робіт прийнято позитивне рішення Вищої втеста- 
ційної комісії України.

Інститут педагогіки А1ІН України .
І. Новий склад спеціалізованої вченої ради Д 01,32,02 . 

затверджено наказом ВАКу України М 504 від 5 жовтня 1995 року. 
Раде проводить захист цисартацій на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук із спеціальності ІЗ.00.01 - теорія та
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історія педагогіки.
Відповідно до плану роботи спеціалізованої вченої ради в 

1995 році проведено 32 засідання, на яких розглянуто 2? канди
датських і 5 докторських дисертацій. За підсумками захисту 
позитивне рішення прийнято щодо всіх робіт.

Аналіз тематики розглянутих дисертацій свідчить про різ
номанітність проблем, які досліджувались здобувачами. Зокрема, 
з проблем істерії педагогіки було розглянуто 3 дисертації,ди
дактики - 8С економічного виховання - 2, естетичного вихован
ня - 4, упраані!!ня закладами освіти - 7.

За тематикою захищених у 1995 році дисертацій опублікова
но 18 навчальних посібників, 3 монографії. 27 брошур, 394 нау
кових статті у методичних журналах 1 збірниках, 28 методичних 
рекомеадацій, 8 навчальних програм. Крім того, кокон здобувач 
апробував результати свого дослідження на науково-практичних 
конференціях і симпозіумах, які проводились в Україні та зо 
її Кедами.

П. Новий склад спеціалізованої вченої ради К 0І,3£,УІ 
затверджено наказом ВАКу України ІЇ 5X1 від 5 жовтня 1995 ро
ку. Рада проводить захист кандидатських дисертацій із спеціа
льностей: 13.00.02 - методика викладання української мови] 
13.00.02 - методика,викладання української літератури,13.00.02- 
матодике викладання російської мови.

Протягом звітного року проведоно ІЗ засідань,на яких розг
лянуто II кандидатських дисертацій. Характерної) особливістю за
хищених робіт с органічний зп"язок теорії в практикою. Основні 
положення й результати досліджень співвідносяться з їх реаліза
цією в програмах, підручниках, навчальних посібниках. Майже 
всі дослідження містять конкретні пропозиції щодо коригування 
змісту й структури шкільних І вузівських курсів з мопп 1 літе
ратури. Результати досліджень висвітлено в науково-методичних, 
журналах "Діїеослово”. "Відродиення", ."Початкова школо*', "Пост- 
.методика". '
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І

Інститут психології ЛІПі .України
Спеціалізована вчена рада К 113.04.01 проводить захист ди

сертацій Із спеціальностей: 19.00.01 - загальна психологія, істо
рія психології; 19.00.03 - психологія праці, інженерна психоло
гія} 19.00.07 - педагогічна і вікова психологія.

У звітному році прополено 8 засідань, на яких захищено 14 
кандидатських дисертацій: 12 робіт із спеціальності 19.00.07 і 
2 - 19.00.01.

Діапазон проблем, що виносилися на захист, досить широкий і 
відповідає запитам як сучасної психологічної науки, так і замов
ленням соціального життя та практики освіти. Значну частину захи
щених робіт присвячено вивченню психологічних проблем навчання і 
виховання дітей дошкільного й шкільного віку.

Аналіз наукових результатів захищених кандидатських дисерта-

Іиститут педагогіки і психології проДеоійної 
освіти ЛІНІ України

Спеціалізована вчена рада Д 01.61.01 пере з а твердеє на ВАКом 
України 2 жовтня 1995 року, наказ ]і 484. Вона приймає до захисту 
дисертації із спеціальностей: ІЗ.00.01 - теорія та історія педа
гогіки; 13.00.02 - методика викладання спеціальних дисциплін} 
13.00.04 - про<асійна педагогіка.

Протягом 1995 року рада розглянула 6 докторських і 23 канди
датських дисертацій. За підсумками захисту позитивне рішення 
прийнято щодо всіх робіт.

Захищені дисертації присвячені проблемам національного,есте
тичного та морального виховання, питанням післядипломної освіти, 
діяльності навчальних закладів нового типу. Окремі роботи спрямо
вані На удосконалення підготовки робітничих кадрів у професійних 
навчально-виховних закладах, організацію навчального процесу у 
вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації тощо.

За тематикою захищених робіт опубліковано понад 200 друкова
них проць, серед яких є монографії, підручники, навчальні посіб
ники, методичні рекомендації, наукові статті тощо. Практичне впро
вадження результатів досліджень у навчально-виховний процес під
тверджено довідками та відзивами навчальних закладів.
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цій показав, що їх практичне застосування здіНадавалось переваж
но шляхом створення і впровадження програм, методик, методичних 
рекомендацій тощо.

У. РОБОТА НАДІЇ З КООРДИНАЦІЇ НАУКсВЯХ ДОСЛІДДШЬ
У ГАЛУЗІ ІВДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГ І ї

Діяльність Ради з координації, до якої входять провідні вче
ні АПН України, Міністерства освіти України, галузевих академій, 
була спрямована на організаційно-координаційне забезпечення нау
кових досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології.

З метою зосередження кваліфікованих наукових сил на розв’я
зання актуальних проблем з педагогічних і психологічних наук та 
для оцінки вадливості тематики дисертаційних досліджень у цих 
галузях наук згідно з вимогами ‘■Полохання про порядок присуджен
ня наукових ступенів і присвоєння вченій звань України "Прези
дією Головної ради Вищої атестацііїної комісії України та Прези
дією Академії педагогічних наук України прийнято постанову "Про 
співробітництво у галузі координації том здобуеачів наукових 
ступенів докторів і кандидатів педагогічних та психологічних на
ук". Відповідно до цієї постанови вченим радам наукових установ 
І вузів після розгляду II схвалення тем докторських та кандидатсь
ких дисертацій рекомендовано направляти матеріали для узгодження 
тен у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки 
та психології в Україні, створеній при Президії АПН України.

Протягом 1995 року до Ради з координації від наукових уста
нов Лкаденії,пвдаі“оі'і чяих університетів та інститутів, інших ви
щих навчальних закладів, у яких досліджуються проблеми педагогіки 
та психології, для узгодження надійшло XI тем докторських і 156 
тем кандидатських дисертацій.

Аналіз розроблюваної тематики свідчить,що переважають нап
рями загальної дидактики 1 часткових методик, зокрема, обгрунту
вання нових елективних методів дидактичних і методичних проблем, 
опрацювання критеріїв їх ефективності. Виконуються дослідившій, 
спрямовані на удосконалення навчального процесу, його структури, 
розвиток пізнавальних інтересів учнів, їх творчого мисленші;ди~ 
днктичні засади позитивної мотивації навчально-пізнавальної дія
льності школярів, дцдактико-иетодичне набезпечення вивчення шкі
льного курсу інформатики тощо.
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Слід відзначити посилання уваги дослідників до проблем ви
щої педагогічної освіти, зокрема, формування педагогічної майс
терності майбутніх учителів, творчої особистості в процесі фа
хової підготовки; дослідиенни проблем підготовки педагогічних 
кадрів у системі післядипломної освіти.

Значна кількість дослідників звертається до проблем істо- 
педагогіки. Це насамперед дослідження громадсько-національ- 
та іоторико-педагогічних аспектів розвитку національної шко- 
вплио ідей видатних українських педагогів на розвиток націо

нальної педагогічної думки, використання надбань класичної педа
гогіки в розбудові сучасної системи освіти та ін.

Помітно бракує досліджень з проблем теорії і практики ви
ховання. У тематиці доктоіюьких дисертацій, поданих на узгодже
ння у 1995 році, ці проблеми практично відсутні.

У виховній проблематиці кандидатських дисертаційних дослід
жень переважають теми естетичного виховання учнівської та сту
дентської молоді різниш засобами мистецтва, здебільшого музи
ки, музично-пісенної творчості, засобами фольклору тощо.

Серед том кандидатських дисертацій, узгоджених у Раді з 
координації, відсутні дослідження громадянського та патріотично
го, правового виховання учнів, соціально-психологічних аспектів 
захисту й охорони дитинства.

Тематика дисертаційних досліджень в психології спрямована на 
розробку проблем психічного розвитку людини, становлення якостей 
особистості, її розвитку на різних стадіях онтогенезу, психолого- 
педагогічних засад навчання і виховання в сучасних умовах.

Поза увагою дослідників залишається така важлива проблема,як 
боротьба зі злочинністю, зокрема розробка діагностичних,профілак
тичних.та корокц-ійних психологічних ааообів для запобігання нарко
манії, алкоголізму, агіхзсії, аутоагреоії.

Проведений аналіз тематики наукових дослідхень засвідчує не
рівномірність забезпечення окремих наукових напрямів з педагогіки 
та психології. Відсутні дослідження в методологічних проблем,дос
лідження духовного розвитку школярів і студентської молоді, їхніх 
ціннісних орієнтацій; соціально-правового, психологічного захис
ту та охорони здоров"я дітей 1 мо оді в сучасних умовах, соціально-
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го захисту та підтріїмки молодої сім"ї. Недостатньо розробляють
ся проблеми профілактики правопорушень та життєвого самовизна
чення молоді.

Наявне невиправдане дублювання тематики, так зване "дріб- 
нотем"я", спостор‘гається відокремленість фундаментальних дос
ліджень від прикладній.

Теми дисертаційних досліджень, що узгоджуються в Раді а 
координації, друкуються з Педагогічній газеті, а перелік док
торських та кандидатських дисертацій з педагогіки та психології, 
захищених в Україні, - у віснику "Педагогіка та психологія".

З метою одержання даних про участь науковців інститутів, 
установ і центрів АПН України, педагогічних інститутів, універ
ситетів, інститутів піолядипломної освіти та практичних пра
цівників у виконанні Державної національної програми "Освіта" 
/Україна XXI століття/ та Основних напрямів наукових досліджень 
з педагогіки і психології в Україні, що визначають розвиток 
зазначених наук на тривалу перспективу. Радою з координації про
аналізовано й узагальнено тематику наукових досліджень, що роз
робляються в державі. ,

Виконуються дослідження, метою яких є якісне оновлення 
змісту освіти в різних типах навчально-виховних закладів /вироб
лення державних стандартів і відповідне формування системи й об
сягу знань, умінь; створення нових програм, нового покоління 
підручників тощо/, наукові дослідження, спрямовані на удоскона
лення структури системи освіти, управління освітою, забезпечен
ня професійної самореалізації особистості, формування її квалі
фікаційного рівня; соціальний захист учасників навчально-вихов
ного процесу, підвищення ефективності наукової діяльності в сис
темі освіти, тенденції розвитку недержавних форм одержання осві
ти. Досліджуються проблеми формування національної свідомості 
особистості, формування екологічної культури людини, гармонії її 
відносин з природою; формування творчої, працелюбної оообиотооті, 
виховання цивілізованого господаря.

До розробки цих наукових досліджень залучені провідні вчені 
Інститутів АПН України, НАМ України, педагогічних інститутів, 
університетів, Інституту змісту 1 методів навчання. Українського 
НДІ Міністерства молоді і спорту. Української академії мистецтва.
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Члени ліні Всього

68 II 46 115 6

І
5

Дійсні члени
ЧЛПІІИ-КОРОСПОНДІ’НТИ

Всього:

17
8

ііонад ї’о 
років

Від 60 
до 70 
років

Від 50 
до ЬО 
років

16
ЗО

4
7

Віковий ценз членів Академії педагогічних наук України харак
теризується такими показниками:

До 50
років

36
50

Інститутів Міноборони України.
Серед питань, шо розглядались протягом року не засіданнях 

боро Ради з координації, - "Про отав наукових досліджень з проб
лем соціальної підтримки молодої сім’ї" /спільно в Українським 
державним центром соціальних служб для молоді та Інститутом пе
дагогіки АПН України/» 'Розробка педагогічних, досліджень у сис
темі професійної освіти" /Український національний аграрний уні
верситет, Військовий гуманітарний інститут / тощо.

Радою з координації створено інформаційний банк тематики 
захищених а Україні докторських та кандидатських дисертацій та 
узгоджених досліджуваних тем з педагогіки то психології.

УІ. КАДРИ. РОБОТА АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУ ЇМ
Протягом звітного року проведено певну роботу щодо покращан

ня якісного окладу наукових кадрів Академії та підвідомчих ЇЙ 
установ.

У грудні 1995 року відбулися вибори у члени Академії, в ре
зультаті яких обрано 12 дійсних членів і 18 членів-кореспонден- 
тів.

Віце-президентом Академії обрано академіка Мадзігона В.М., 
головним ученим секретарем - академіка Взшулопка М.С., акадеиі- 
ком-оокротарем Відділення теорії та історії педагогіки затверд
жено академіка Сухомлннську О.В.

Членом Президії АІОІ обрано заступника міністра освіти Украї
ни академіка Савченко О.Я.

Станом на І січня 1996 року загальна чисельність членів АІПі 
становила 88 чоловік, з них 38 академіків 1 50 членіп-кореспопден- 
тіе.
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Загальна кількість працівників наукових установ АШІ стано
вить 1055 чол., у тону числі науковців - 783 чон.

У Сі,: :,; на. нових співробітників інститутів і центрів 12 
академі .і 6 членів-кореспондентів, 67 докторів наук /8,6%/, 
379 ї. ;і>' .а наук . 43,<../. Питома вага наукових працівників,
які л .іт нл,-ковкі! ступінь, зросла порівняно а минулим роком на 
3,3 відсотк: 53,6% до 56,9%/. Найкраще забезпечені науковими 
кадр. з к.-;. :.овиі‘..-і ступенями і званнями Науково-иотодичний центр 
"Українсьі ■■ атно" нргогіі •; і народознавство" /100,0%/, Кримський 
науково-:гиллчії л.: центр управління освітою /87,5л-/, Український 
інноваційний центр гуманітарної освіти /66,7%/, Інститут педаго
гіки і психології професійної освіти /66,-і>/.

У звітному році відбулися вибори директорів Інституту педа
гогіки і психології прод-осійної освіти та Інституту дефектології. 
Ними стали академік Зязюц і,А. і члцн-кореспоїщент Бондар Б.І,

Відбулася позитивні зміни і в якісному складі керівників 
наукових установ. Так. академіком АПгі обрано ііичкало II.Г. /заступ- . 
ник директора з наукової роботи Інституту педагогіки 1 психології 
професійної освіти/; членами-кореопондентами стали Бондар В.І., 
Бех І.Д./ директор та заступник директора з наукової роботи Інс
титуту дефектології/, Скульськиіі Р.І1. /ди)мктор Науково-методич
ного центру "Українська етнопедагогіка 1 народознавство"/.

Підготовка наукових кадрів здійснювалася через докторантуру 
й аспірантуру чотирьох інститутів А1І1І. У 1995 році до наукових ус
танов зараховано 14 докторантів 1 64 аспіранти / з них 41 чол. 
/64,І%/ - до стаціонарного відділення/. Закінчили докторантуру 
II чол., у т.ч. Із захистом дисертацій 2 чол., із поданням до 
захисту - 4 чол. Випуск із аспі[>антури становив 38 чол , з них 
із захистом робіт 17 чол., з поданням до захисту - 8 чол. На І 
січня 1996 року в докторантурі навчалося 44 чол., в аопі{іантурі- 
190 чол.

У звітному році розроблено й затверджено Президією А1Ш "Поло
ження про підготовку наукових 1 науково-педагогічних кадрів у 
системі Академії педагогічних наук України".

За результатами конкурсу наукових праць членів 1 співробіт
ників АІІН України, проведеного у 1995 році, присуджено премії
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Кінцеві й проміжні результати досліджень членів Академії і 
співробітників структурних підрозділів обговорювалися на міжна
родних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, науко
во-методичних семінарах, педагогічних читаннях, відображалися в 
інших масових заходах, проведених у 1995 році.

Так, на Міжнародній науково-практичнііі конференції "Тради
ції виховання у світовій народній педагогіці" /червень,м.Рівне/, 
організованій Відділенням "Теорії та історії педагогіки", висвіт
лювалися здобутки науковців у дослідженні різноманітних етиопеда- 
гогічшіх проблем виховання підростаючого покоління, аналізували
ся прогресивні виховні традиції народів України, Англії, Франції, 
Польщі,Німеччини та інших країн. Вироблено рекомендації щодо 
впровадження їх у навчально-виховну роботу шкіл,вузів.

За-два роки з часу створення науково-методичного центру "Ук
раїнська етнопедагогіка і народознавство" ііого співробітники 
здійснили широкомасштабне дослідження науково-методологічних за- 
оад українського народознавства та педагогічних умов його едек- 
іивнога використання в навчально-виховному процесі різних типів 
шкіл. Саме на базі цього центру Відділення провело всеукраїнську 
науково-практичну конференцію "Українське народознавство і проб
леми виховання учнів" /жовтень, «.Івано-Франківськ/. У майже 100 
доповідям, Повідомленнях, виступах науковців і практиків обгрун
товувалися тооретико-мето.сологічлі осиовп виховання учнівської 
молоді на засадах українського народознавства. Активну участь у 
роботі конференції взяли члени Президії ЛИН і боро Відділення.

Президії АІИ академікам Ничкало Н.Г., Еікілю 1.1.1., професорам 
Бугайову О.І., Буринській Н.І.І., Плахотнику В.М., доцентам Парти- 
новій Р.Ю,, І.іартинюку М.Т., Чернову Б.О., кандидатам педагогіч
них наук Волошиній Н..,., Бандурі 0.!.;., Сиротенку А.,,., учителям 
Плахуті Б.Я., Смоляпцю Б.Б.

Успішно пройшли атестацію наукові робота і підтвердили 
статус стипендіатів Кабінету Міністрів України аспірант Інститу
ту психології ім.Г.С.Костюка Гошовський Я.О. та старший науковая 
співробітник Інституту педагогіки і психології професійної осві
ти Дем”яненко Н.І.і.
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У жовтні в Чернігові відбулися другі всеукраїнські педаго
гічні читання ■'Освітньо-виховні ідеали В.О.СухоМлинського в кон
тексті сучасності", на яких обговорювалися Ідеї невичорпиої твор
чої і педагогічної спадщини українського педагога.

Крім того. Відділення започаткувало захопи під назвою "За
буті імена", мета якій - ознайомити широку педагогічну громадсь
кість із внеском за?дозчуваних, але добре відомих у 20-30-х роках 
учені-;-. 1 освітніх діячів. Відбулися наукове зібрання, присвяче
но Я. ->, Чепізі /травень,:1,Киї в/, та всеукраїнська конференція 
"Я.І’яппо іі розвиток національної системи освіти України" /гру- 
деіг.., м.Г.итомир/, »із ;?:ет аналізувалася педагогічна спадщина 
українських учених.

ВІДНІ ЛЄПШН.1 ;Гі■.-дтикн, методики та інформаційних технологі й 
і, освіті проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію я 
проблеї формування і впровадження регіонального 1 шкільного ком
понентів змісту кагальної середньої освіти /березень, Донецьк/, 
яка дала уявлення про рівень наукової розробки цієї проблеми,її 
стлн у -щільні;' «трвктиі;г. дозволила виявити напрями і можливості 
науково-педагогічного пошуку в цій галузі. Видано збірник мате
ріалів конференції.

Підготовлено 1 проведено всеукраїнський семінар в методоло- 
гічних,теор’тг.чнік та методичних питань інтеграції змісту загаль
ної середньої совіти як одного з можливих і доцільних підході в 
«одо його формування і реалізації на повних етапах шкільного нав
чання /«.Полтава/.

За учаотй Відділення організовано ігауково-тооретичну конфе
ренцію з проблем оновлення змісту соціально-гуманітарної оовіти, 
що відбулася не базі Інституту соціальних наук Волинського держ
університету /м.Луцьк/.

Відділенню психології, вікової фізіології та дефектології 
провело рад масових захопів, які сприяли розпитку психологічної 
та .дефектологічної науки і практики, спонукали до нових дослід
жень. Зокрема, відбулися академічні читання /листопад, м.Київ/, 
на яки: розглядалися проблеми методології психологічної неуки, її 
перспективи, методологічні аспекти навчання та Інтелектуального 
розвитку,пс- - логічні механізми розвитку особистості та інш.; 
міжрегіональний науково-практичний овмінвр "Соціально-психологічні
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наслідки аварії на ЧАЕС, проблеми організації і Зіункціонування 
центрів соціально-психологічної роабілітації''/листопад, м.Боро- 
лпнка Київської обл./.

Спільно з Кабінетом Міністрів України та Українським Цент
ром творчості дітей та юнацтва проведено всеукраїнську нараду- 
семінар "Обдаровані діти: психолого-педагогічні, соціально-пра
вові та медичні проблеми державного захисту інтелекту та духов
ності" /червень, «.Київ/. Семінар сприяв координації зусиль нау
ковців 1 практиків у пошуках, підтримці і соціально-психологіч
ному захисті обдарованих і талановитих дітей у чотирьох основних 
епюрах: інтелектуальній, художній, соціальній і технічній.Прий
нято звернення до зацікавлених міністерств і відомств та відпо
відні рекомендації.

Відділення взяло активну участь у розробці національної 
програми "Діти України", яка затверджена Указом Президента Украї
ни від 18 січня 1996 р. И 63/96. Зокрема, опрацьовано концепцію, 
в основу якої покладено дотримання прав дитини, забезпечення її 
правового, соціального і психологічного захисту, створення у мов 
для всебічного розвитку особистості.

Минулого року Президія АІПІ України започаткувала роботу пос
тійно діючого семінару в проблем методології педагогіки і психоло
гії, який поставив за мету стимулювати наукові дослідження в цій 
галузі, сприяти кваліфікованій апробації їх результатів,поліпшенню 
тооретико-методологічної озброєності дослідників.

Відділення спільно з Інститутом психології організувало і про
вело першу сесію цього щорічного методологічного семінару на тему 
"Успадковано і набуте в розвитку особистості" /листопад, «.Київ/. 
Зокрема, на обговорення учасників семінару було винесено такі пи
тання: ^Проблема співвідношення соціального 1 біологічного в істо
рії психології", "Структура енергоІНіІормаціИного простору і його 
взаємодія з розвитком ліщини", "Успадковане і набуте в предметі 
психології", "Фактор спадковості у вихованні особистості", "Вікові 
етапи саморозвитку особистості", "Позашкільна робота з дітьми крізь 
призму соціальних 1 біологічних чинників" тощо. На пленарному засі
данні в доповідями виступили провідні вчені Академії педнзук, а в 
дискусії ла висіданнях "круглого столу" взяли участь близько 40 
науковців 1 практиків з різних регіонів України.
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Звітний період відзначався зростанням активності 1 підви
щенням відповідальності підвідомчих наукових установ АПН Ук
раїни у проведенні різноманітних масових заходів.

Так, Інститут психології взяв участь у проведенні 195 кон
ференцій, семінарів, "круглих столів" та інш. заходів, на яких 
було репразентовано матеріали наукових розробок 326 співробіт
ників.

Помітною подією в житті психологів України стало святкуван
ня ювілею Інституту з нагоди 50-річчя від дня заснування та прис
воєння йому імені академіка Г.С.Хостюка. Учасники ювілейного за
сідання Вченої ради обговорили проблеми та перспективи розвитку 
вітчизняної психологічної науки.

Успішно пройшли науково-практичні конференції і семінари 
на актуальні теми "Людина в умовах соціальної кризи: проблеми 
життєдіяльності", "Проблеми розвиваючого і виховуючого навчання" 
/травонь-червень, м.Кмїв/. "Діалог культур 1 духовний розвиток 
людини" /січень, м.Київ/. Науковий семінар "Людина в умовах 
соціальної кризи...", проведений лабораторією психології реабі
літації Інституту разом в Відділенням І фондом "Українська перс
пектива", засвідчив значний інтеі>ес учених до проблем існування 
людини в сучасному світі, громадського самовизначення особистос
ті, відтворення психологічно повноцінних поколінь, а також ін
теграції різних наук у дослідженні актуальних питань формування 
громадянина, патріота, творчої особистості.

Конференція з проблем розвиваючого І виховуючого навчання, 
підготовлена лабораторією психології навчання Інституту, розгля
нула такі важливі теми реформування і перо пектин розвитку осві
ти: диференціація системи освіти; гуманістичні засади вільного 
розвитку особистості; становлення особистості як суб"єкта діяль
ності; співеІдно'деннл процесів формування, становлення та само
розвитку особистості.

Дві всеукраїнські ніуконо-практи"лі конференції було прове
дено за участю лабораторії психології ,'ворчості Інституту і Ук
раїнського Будинку економічних і науково-технічних знань "Елітар
ність і талант" і "Проблеми поіцуку, навчання та виховання обдаро
ваних дітей те колоді" /червень, жовтень, м.Київ/. За підсумками
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роботи кой .еренцій видано науково-методичні збірники:"Ви- 
!■> 1 р.очаніиі готовності до тьо рчост! у і; о-" "Психологія дитя
чої обда;»ваност1".

Інститут дефектології організу >> проведення 5 міжнародних 
1 10 всеукраїнських наукових концерн -іУ, ке якцх вченими виго
лошено близько 20 наукових доповіде;!. ї'ата зпїзнях наукових зіб- 
раг., - поглиблення зв"язку дефектологічної науки і спеціальної 
нао’і і. ;,но-иихоикої практики.

Плідною була робота всеукраїнської науково-практичної кон
ференції "Основні засади розвитку спеціальної освіти дітей з 
іісихо';ізії'їниии вадами в Україні" /жовтень, м.Ужгород/, яку ор
ганізували Інститут дефектологі.ї та Міністерство освіти.

Предметом обговорення стала розроблена Інститутом дзфекто- 
логії "Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізич
ними вадами в Україні но найближчі роки та перспективу". З ура
хуванням положень концепції було розглянуто актуальні проблеми 
соціальної реабілітаційної та корониійної допомоги : спеціальних 
закладах для дітой з психофізичними вадами. гуманізації спеціа
льної освіти аномальних дітей, діагностики відхилень у розвитку 
як умови реалізації основних засад концепції тощо. Конференція 
накреслила систему конкретних заходів для ефективного впровад
ження ідеї! концепції в широку освітнє практг у

Паукооо-практичним центром політичної психології спільно а 
Українською академією політичних наук та Інстит;. гом післлдиплом- 
ної освіти Київського національного університету іг.Т.Г.Шевченка 
проведено по іукраїноьку наукову к6нференців"11роблеі : політичної 
психології та її роль у становленні громадянина Української дер
жави"/травень, м.Киїп/. Це була перша в Україг кокюренц .. 
приовячоїкі питанням розвитку політичної психолог1" наукової 
дисципліни І навчального предмета, визначенню ■ ї ?г;г, з- у процесі 
державотеоренші та реформування освіти. Конференція сприяла згур
туванню і професійній консолідації українських учених, що дослід
жують політико-психологічиї проблеми. За матеріалами конференції 
пиляно науковий збірник обсягом близько 16,0 др. арк.

'Наукові працівники Інституту педагогіки і психології профе- 
■.Ійг.ії освіти взяли участь у 7 міжнародних і всеукраїнських науко-
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□о-практичних конференціях,численних семінарах та "круглих сто
лах". Організована Інститутом науково-практична конференція “Проб
лемі естетичного вихованій га художньої освіти в системі профе
сійної підготовки вчителів" /травень, м.Полтава/ зосередила ува
гу науковців і практиків на обговоренні таких важливих питань, як 
взаємозвпязок всіх рівнів художньо-академічної ти худохньо-пода- 
гогічної освіти; оновлення змісту і методики естетичного вихован
ня та художньої освіти у загальноосвітній та вищій школі різнома
нітні аспекти форк^'вання гармонійного середовища для дітайімио- 
тецькознавські напрями оновлення духовності.

Міжнародна науково-практична конференція "Культура і освіта; 
проблеми, пошуки, творчі знахідки", прооедона спільно з Міносві
ти України /травень, м.Вінниця/, була присвячена таким актуаль
ним проблемам: освіта як фактор формування сучасного культурного 
середовища; історико-подіїгогічний аспект освіти і культури в Ук
раїні; роль особистості педагога у формуванні майбутнього робіт
ника; формування економічної культури майбутнього фахівця;пробле
ми гуманізації технооііери; культурологічний аспект у підготовці 
вчителя.

На відзначення Іій-річчя від дня народження 1.1.1. Пирогова на 
базі Вінницького медичного університету ім.1.1.1.Пирогова проведе
но міжнародні наукові "Нироговські читання", на яких висвітлюва
лися життя і діяльність великого вченого і педагога, його погляди 
на педагогіку, застосування медичної і педагогічної спадщини у 
підготовці кадрів.

Проведено всеукраїнські конференції за участю вчених Інсти
туту педагогіки і психології; "Сучасні педагогічні технології у 
вищій школі /м.Вінниця/, "Проблеми вдосконалення змісту і форм 
організації навчально-виховного процесу о закладах профвоійно- 
технічної освіти” /м.Богуслав Київської обл./, "Проблеми безперерв
ної освіти" /яЛьвів/ тощо. ,

Урізноманітнились форми проведення масових заходів,які зба
гатили як педагогічну науку, так 1 освітянську. Практику.

Значний інтерес науковців і практиків викликав другий все
український Педагогічний ярмарок /березень/, який відбувся у 
Київському Будинку вчителя ва участи ЛИН України, Творчої спілки 
вчитопів, .ііезагоі’іч.'іого товариства та інш. Наукові дискусії.
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УШ. І..ІІІІАРОДІІА ДІ.ЛЬШСТЬ

У ГЛ'35 році Академія педагогічних наук України продовжува
ла сиінробітництво а міжнародними організаціями та спорідненими 
науковими установами зарубіжних країн з матої/ входження до зага- 
льносиїюпейського педагогічного простору, поглиблення досліджень 
світових тенденцій розвитку психолого-педагогічної ніуки і осві
ти, узагальнення творчого використання і поширення зарубіжного 
педагогічного досвіду.

Представники Академії за сприяння Комісії України у справах 
ІЛЬЕКО взяли участь у міжнародних семінарах з актуальних проблем 
оовіти і психолого-паднгогічної науки;

- ''Оцінка школи, оцінювання учня" /за проектом Ради Європи 
"Середня освіта" / - м.Бірмінгем, Великобританія, І чол.;

- "Навчання і методи запобігання зловживанню наркотиками у 
соціально-культурному контексті / у середній школі/" - ц.Пловдив, 
Болгарія, 2 чол.}

- "Викладання історії та розбудова довір"я: приклад Централь- 
но-С: ідної Європи" - «.Смоленськ, Росія, І чол,}

Спеціалісти взяли активну участь в обговоренні цих важливих 
п.юблем та шляхів їх розв'язання, виступили з повідомленнями 
.про розвиток освіти і педагогічної науки а Україні, п;ю діяльність 
Академії цед •: сгі чних наук нз сучасному етапі соціально-економіч-

"круглі столи" а актуальних прсб/.о-- совіти, показові уроки,семі
нари, аро.{9СІйиі конкурси, презенте; : . нов/..: : - •.ій'.ів.концеп-’ •
цій, технологій навчання, авторських програм. ось далеко на 
повний перелік заходів, проведені1.': . час ярмарку. Він зібрав 
багатьох творців педагогічних іде#- тих, хто .СОТОвИЙ втілити 
їх у лиття. *

Активну учисть у роботі- фахових павільйонів /секцій/< Педа
гогічного ярмарку взяли науковці АПН України, зокрема Інституту 
педагогіки. які керували секціями, організовували роботу "круг
лих сталій", апробували свої наукові праці, перевіряли їх прак
тичну вначущість. Так, павільйон “Початкова школа" презентував 
нові нівчально-методичні комплекси, технології навчання, 
підручники 1 посібники. Під час роботи ярмарку була розгорнута 
виставка нлукових праць,підручників та інших видань А1Ш України.
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освіти
луз! педагогіки і психології професійно-технічно^ і 
участь у підготовці заключного документа /акта/клуЗу
ла

ного розвитку країни.
У звітному році рззультатйвноа була міжнародна діяльність 

Інституту педагогіки і психології професійної освіти.
Представники Інституту тричі виїздили у закордонні відряд

ження до Чехії та Угорщини на запрошення організаційного комі
тету Центрально-Східного Європейського клубу професійної осві
ти та Міністерства навчання, молоді і спорту Чехії. У першому 
засіданні клубу, яке відбулося в Угорщині у лютому 1995 р.* 
брали участь делегації шести країн: Італії, Німеччини,Польщі, 
УгорщшіНеУкраїни та Чехії.

Піл час засідання обговорювався стан підготовки конкурепт- 
носпромояних робітників у європейських країнах, хід реформуван
ня професійно-технічної освіти в нових соціально-економічних 
умовах, здійснювався пошук шляхів співробітництва європейських 
країн у галузі професійно-технічної освіти.

Па загальних зборах членів клубу академік Мичкало Н.Г. 
зробила доповідь з проблем реформування професійно-технічної

в Україні та основних напрямів наукових досліджень у га-
. ‘ . ■" "• ' ■" . >асїіДдеп:взяла-- _оу 1 підписа

ного від імен! Інституту 2 лютого 1995 р. у м.Естергомі.
У травні І9Ц5 року науковці Інституту взяли участь у Між

народному Конгресі "Трансформація професійної освіти в Централь
ній Європі", під час якого виступили в доповідями на пленарних 
засіданнях та секції /"Спільне й особливо у професійній освіті 
п країнах Центральної Європи”/, а також у підготовці Меморанду
му' конгресу» встановили ділові контакти з представниками міжна
родних організацій, Інститутів та центрів, що займаються проб
лемами профітехосвіти /Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина,!! I- 
меччина та ін./.

Чергове засідання Центрально-Східного Європейського клубу 
професійної освіти відбулося у Чехії /м.Прага/ у грудні 1995 ро
ку, нч якому представники Інституту і'зяли участь о обговоренні 
важливих проблем, пов’язаних з порівняльністю та еквівалентністю 
документів та сертифікат!а,базою даних, їх використанням та об
міном . виголошено доповідь про концепцію національних професій-
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■ і в Україні. Активно дискутува- 
наступного засідання Цзнтрально- 

•( освіти. Було вирішено 
проблеми "Професійна освіта після саред-

 в Україні /м.Київ/ на печатку жовтня 1996 
організаційний комітет, розроблено план підго- 

засідання, готуються інформаційні та науково-педаго-

них стандартів та їх сертифікацію 
даси тома та місце проведення і . 
Східного Соропойського клубу процес 1НОІ 
наступне засідання з 
ньої толи" пропасти 
року. Стороно су
точки і»——--------
річні матеріали.

Заслуговують на увагу міжнародні зв’язки лабораторії еко
логічної освіти Інституту педагогіки. Завідуючу лабораторією 
кенд. лад.наук Пустовіт Н.О. введпво до складу Комісії з еколо
гічної освіти Міжнародної спілки охорони природи. Встановлено 
співробітництво з програмою навчання здорового способу життя, 
здійснюваною Фондом "Відродження • Співробітники лабораторії 
взяли участь у міжнародному семінарі "Ладина і навколишнє оєре- 
довиие" /Прага, 1995 р./. У 1995 р. в англомовній публікації 
С-А /м.ііью-лорк/ "Навколишнє ооредовищо і людство" вміщено роз
діл Н.О.Пустовіт "Радіація".

У січні 1995 року за сприяння Комісії України у справах 
ЛІСКО підписано контракт між іІЕСКО та АПН України, яким перед
бачається виконання науковцями Академії протягом 1995-1996 років 
роботи з превентивної освіти в Україні. У 1995 році завершено 
два етапи роботи: підготовка педагогічної документації та прове
дення тренінгу-оемінару "Превентивна освіта в Україні: проблеми 
і посухи”, який відбувся 21-25 серпня 1995 року у «.Києві. Мета 
семінару-підготовка вчителів середніх шкіл, психологів спеціаль
них установ Міністерства внутрішніх оправ України до здійснення 
е.кезери'внтальної роботи в превентивного виховання /пропаганда 
здорового способу життя, попередження правопорушень; профілакти
ка засобами оовітн СНЩу, венеричних захворювань,наркозалежнооті/ 
у загальноосвітніх школах та установах системи Міністерства внут
рішніх справ.

Учасники семінару одержали два посібники, розроблені фахів- 
дпмл АПН України: "Життя і здоров’я" /на допомогу вчителям вале- 
--ХО.-ІЇ в 9-х класах середньої школи/; "Життя і здоров’я" /нав- 
«лльлжй посібник в валеології для учнів 9-х класів/. Цикл лекцій 
з зхтуальнлх проблем превентивної освіти у поєднанні в "кругли 
« ложами". дискусіями та тренінгоаша заняттями сприяли успіху
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ві семінару. Робота на виконання контракту тривав.

Протягом 1995 року здійснювалися наукові і ділові зв’язки 
Інституту психології ім.Г.С.Костюка із зарубіжними університе
тами, науковими центрами та установами .Ініціювались подібні 
зв’язки як безпосередньо самим Інститутом психології, так і 
завдяки активності окремих його наукових працівників.

Інститут психології ім.Г.С.Костюка добре відомий серед нау
кових установ Всесвітнього і бо [юдейського конгресів психологів, 
шо дає змогу науковцям брати учисть у їх роботі. Так, більше 
десяти психологів, матеріали яких відібрані оргкомітетом для 
публікації, одержали запрошення до Канади на ХЛУІ Всесвітній 
конгрес психологів,який відбудеться у серпні 1996 року.

Інститут підтримує творчі зв’язки з науковими установами 
Російської академії освіти, зокрема з Психологічним інститутом 
та Інститутом дошкільного виховання, а також із Інститутом пси
хології і Інститутом соціології Російської академії наук.

Наукові зв’язки,налагоджені окремими науковими співробітни
ками Інституту, підтримуються із: Сейбрукським інститутом соціа
льних досліджень /СьІА/» кафедрою експериментальної психології 
Люблінського католицького університету /Польща/, Національним 
центром кризової психології в Брюселі /Бельгія/, відділом дитя
чої психології Інституту психіатрії в Лондоні /Англія/ та ін.

У звітному році з числа науковців Інституту обрано: членом 
науково-координаційної ради Каліфорнійського науково-дослідного 
Інституту інформаційної біоенергетики /СшА. І чол./» дійсним 
членом Міжнародної академії гуманізації освіти /Росія, І чол./

Завдяки добрим і плідним стосункам з американськими психо
логами /м.Боулдер. СиА/. фонди бібліотеки Інституту поповнилися 
близько 100 зарубіжними науковими виданнями в психології, о о рад 
яких переважно монографії, підручники,посібники.

В 1995 році з ініціативи та за участю співробітників Україн
ського інноваційного центру гуманітарної освіти АЛЛ України про
ведено певну роботу в галузі міжнародного співробітництва, в т.ч. 
а розробки й реалізації спільних науковоосвітнїх проектів. Зокре
ма, продовжувалась робота в межах проекту ТН.ЛРІ/5- ТАС18• Відпо
відно до проекту у січні-лютому 1995 р. у м.Києві,спільно з на-
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IX. аціАІІіИЧА ДШіШІОТЬ

федрор педагогіки Київського лінгвістичного університету,про
валено українсько-голландський семінар а проблем освітнього 
менеджменту та оеиінар-тренінг "Подолання конфліктів у педаго
гічному процесі", а також здійснено міжнародні поїздки до Окс
фордського і Лондонського університетів Великобританії /Талік 
Л.О./ та Амстердамського університету у Нідерландах /Гриценчук 
О.О./. У результаті співпраці у зазначеній вище програмі зібра
но матеріали, о яких йдеться про особливості систем освіти 
Німеччини, Великобританії та Нідерландів. Частина узагальнених 
матеріалів увійшла до рукопису збірника "Сучасні тенденції роз
витку шкільної освіти", підготовленого в Українському іннова
ційному центрі гуманітарної освіти АПН України.

Спільно з Інститутом педагогічних наук у Бухаресті ініці
йовано проект "демократичні цінності в освіті", який передбачав 
сприяння демократизації освіти, гуманітаризації її змісту,ви
значення конкретних напрямів 1 засобів їх практичного втілення.

У звітний період Центр також брав участь у здійсненії про
екту М'.іСКО "і'озниток змісту освіти в середніх школах", що пе
редбачає створення європейського інформаційного банку навчаль
них програм загальноосвітніх шкіл.

Підготовлені анотації навчальних програм гуманітарного та 
естетичного циклів, три з яких уже вклинено до Інформаційного 
банку.

Протягом звітного року співробітники Центру гуманітарної 
освіти взяли участь у 7 міжнародних науково-практичних конферен
ціях.

Президія АПН України ставить ва мету і надалі встановлепа- 
ти (І розвивати мі книропн і культурио-осеітн і 1 тукові зв’язки, 
9П|ШГ£И (юявитку прямих контактів учених-педагогів 1 психологів, 
їх участі у міжнародних конференціях, семінарах з питань освіти 
1 психолого-подегогічної науки.

Протягом звітного періоду родакційііо-видавпичий відділ АІПі 
України ьсі заплановані видання випускав своєчасно.

Видано службову літературу, зокрема: Полонення про порядок
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планування наукових дослідчень; План роботи Академії педнаук 
України; Буклет-Акадсмія поднаук України; Тематичний план науко
во-дослідної роботи АПН України; Звіт про роботу Академії под
івуй України /до Загальних зборів АПН України/;брошуру "Педаго
гічні дослідження" /авт. С.У Л'ончар, нко/.

За звітний період редакційно-видавничим відділом випущено 
12 номерів "Педагогічної газети", 4 номери журналу "Педагогіка 
1 психологія". •

Па сторінках "Педагогічної газети" протягом 1995 року вис
вітлювались проблеми педагогічної і психологічної наук, діяль
ність інститутів та інша підрозділів АПН України, загальноосвіт
ньої, професійно-технічної і вищої школи. Зокрема, за цей період 
у газеті публікувались матеріали про роботу такі» лабораторій, 
як: початкового навчання /Н.БІбік/, порівняльної педагогіки 
/І.Таранонко/, психології управління /Л.Карамушка/, педагогічної 
соціології /В.Болгаріна/, української мови, української літера
тури /Н.Бондаренко, Л.Скуротівський, Н.Волошина/, олігофренопе- 
дагогіки, виховної роботи , шкіл-Інтернатін.Центру Політичної 
психології /іл.Слюсаревськмй/ та !н. Протягом року друкувалися 
матеріали з досвіду роботи вчителів,керівників шкіл, вузів,' інсти
тутів післялипломної освіти •

Окремі випуски присвячувались проблемам, які обговорю
вались на Загальних зборах АПП України, а саме: "Проблеми теорії 
виховання дітей і молоді в Україні", "Про гуманітаризацію освіти 
як першооснови розбудови освітньої системи України"; публікува
лись матеріали до серпневих учительських конференцій, до 50-річчя 
від дня Перемоги /цікаві розповіді цро ветеранів війни - праців
ників АПН України - В.Третякова, Є.Березняка, О.Бугайопа.Ю.Кооти- 
ка, С.Свида, О.БІляева, О.І.іазуркевича та інЛ про базовий навчаль
ний план загальноосвітньої сколи; про Всеукраїнські педагогічні 
читання, присвячені проблемі виховання особистості у творчій спад
щині З.Сухомлинського.

У газеті висвітлювались матеріали: "Привентизиа оовіта:проб- 
леми, пощуки" /О.Савченко. В.Оркеховська, А.Бороненко /; навчаль
но-виховна робота в школах нового типу /матеріали з Луганщини, 
Іванофранківщини, Києва і Донецька^ Інструктивні матеріали МО Ук-
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ми

раїни, Угода про співробітництво АПН України з Міністерством 
освіти України, Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель 
року" та іи.

у журналі "Педагогіка і психологія" висвітловалпся пробле- 
.... педагогічної і психологічної наук, загальноосвітньої, профе- 
оійно—тохнічної та витої шкіл. Зокрема, розглядалися? 1/ питан
ня культурного розвитку, гуманітаризації, навчальної технології 
інтеграції змісту шкільних дисциплін, інтелектуальної інтуїції, 
художньої обдарованості, розвивального навчання,створення педа
гогічних експертних систем; 2/ питання Методики вивчення шкіль
них дисциплін, проблеми Індивідуалізації пронесу навчання,нетра-

* диціЯндх засобів навчання, формування основ екологічної культури 
та цілісних знань про живу природу, реалізації принципів концеп
ції шкільної біологічної освіти; 3/ проблеми виховання - форму
вання гуманних взаємин та понять етики і коралі, питання соціалі
зації особистості, девіантної поведінки неповнолітніх, фізично
го вдосконалення, трудового виховання тощо; 4/ експериментальна 
робота ~ організаційні заоади, висновки, рекомендації; 5/ питан
ня професійної освіти - професійна культура майбутнього вчителя, 
готовність, майбутніх учителів до педагогічної діяльності, єдність 
довузівоької та вузівської підготовки майбутніх учптолів.питання 
державного стандарту професійно-технічної освіти, діагностики 
професійного мислення майбутніх учителів тощо; 6/ питання деон
тології - теоретичні заоади навчання і розвитку аномальних дітей, 
проблеми аномальної дитини, гуманістичні начала у вихованні ді
тей з відхиленнями у розумовому розвитку, Формування навичок са
мостійного навчання в учнів допоміжних шкіл тощо; 7/ питання на
родної педагогіки - виховання в родині /материнська пкола/.роль 
народних звичаїв у системі підготовки майбутнього вчителя,проблем 
родинної етноконфиіктології; 8/ питання історії педагогіки,психо
логії, освіти; 9/ питання освіти за рубежем; 10/ Інформація про 
докторські дисертації, захищені о Україні.

У 1996 р. надруковано 98 статей. Зокрема, у розділах! "Питан
ня теорії " - 22; "Дидактика, методика, НІГ" - 21; "Проблеми ви
ховання" - Ю; "Народна педагогіка" - 4; "Експеримент..." -6; 
"Професійна освіта" - 14; "Дефектологія" - 6; "Проблеми управлін
ня" - 2; "Історія педагогіки, психології, освіти" - 3; "діячі осВ|.
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членів редколегії щодо його змісту і

х. (..АїЛ'і/и^іь ьаш-ііечзіни дьлшості академії

півріччі 1995 р. зріс до 5 тис.примірни- 
підеищен.чям пеїждплатної ціни тирах И 4/95р 

знизився до & тис. примірників.
Редакція курналу працює над поглибленням змісту, удоскона

ленням структури наукових стате;!, а також структури журналу.

У 1995 році на фінансування наукових досліджень 1 розробок 
АПН України планом економічного і соціального розвитку було пе
редбачено 347,5 млрд. крб., фактично одержано 298 млрд. К|х5., що 
складає 86 відсотків від загальної суми визначених бюджетних 
асигнувань. Це дало можливість тільки частково забезпечити пок
риття необхідних видатків на утримання підвідомчих установ.Бюджет
ні кошти викориотовувалиоь в основному для виплати заробітної пла
ти та проведення розрахунків з Пенсійним фондом, фондом соціаль
ного страхування, перерахувані” податків до бюджету.

З боку АПН було вжито заходів щодо економного використання 
коштів на утримання установ. Однак ріот цін і тарифів іш енергоно
сії і комунальні послуги поставив підвідомчі науково-доаяілні ус
танови у скрутне становище. Станом на 01.01.96 р. установи АПН 
заборгували різним підприємствам 1 організаціям за надані комуна
льні послуги 2,9 млрд. крб.

ти, науки і літератури" - 2; "За рубежем" - 2.
Авторський колектив складають переважно дійсні члени і член-- 

кореспонденти ЛІНІ України, доктори наук, кандидати наук, наукові 
співробітники науково-дослідних інститутів АПН України, провід
них вузів України.

Обсяг журналу у 1995 р. збільшився до 11,4 обл. внд.арк. 
/у 1994 р. - 9,2/.

Підхилено п’ять статей, що но відповідають тематиці журна
лу, мають низький теоретичний рівень.

У процесі роботи над рукописами журналу враховувалися зау
важення і рекомендації 
структури.

Тираж журналу у І 
ків, проте у зв’язку з
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XI. ІЯХЛІоВКИ
Плани Академії педагогічних ніук України на 1995 рік в ос

новному виконано. Аналіз досліджень.здійснених у наукових устано
вах1 і центрах Академії, йасвідчив їх врослий рівень, відповідність 
"Основним напрямам досліджень в педагогіки І психології в Україні? 
шану наукового забезпечення Державної національної програми "Ос
віта".

Разом в тим відчутний брак фундаментальних досліджень, по 
вимагає окреслення істотних ознак, якими вони мають характеризу
ватися та зосередження наукових сил, які могли б викокптп ці дос- 
л ідхення.

На мінімальному рівні виділялись кошти ЛПН у 1995 році на 
проведення капітального ремонту. Розпочато капітальний ремонт 
приміщення Інституту педагогіки по вул. Б.Хмельницького, 10, 
однак протягом року профінаисовано лише 10 відсотків вартості 
робіт, передбачених кошторисом. У зв’язку з капітальним ремон
том Інституту не функціонує його наукова бібліотека .

За браком коштів не було можливості забезпечити лаборато
рії та центри сучасним обладнанням, технікою; не придбано жод- 

• ної друкарської машинки, у недостатній кількості виділяються 
канцтовари, зовсім відсутня видавнича база, що стримує тиражу
вання експериментальних матеріалів, доведення результатів екс
перименту до педагогічної громадськості.

ІЛайче всі установи АИН базуються в орендованих приміщеннях 
і деякі з ша знаходяться в аварійному стані.

Так, приміщення, яке орендує апарат Президії по пул.Трьох
святительська, 8, потребує капітального ремонту. Будинок,який 
знаходиться на балансі Інституту психології, також перебуває в 
аварійному стані, а Інститут дефектології взагалі не має свого 
приміщення.

Незважаючи на обмеженість фінансування» в 1995 році вдало- 
повністю закінчити капітальний ремонт приміщення, яке орендує 

Інститут педагогіки і психології професійної освіти по вул.і,;.Бер
лінського, 9. На проведення ремонтних робіт було виділено 
19,7 млрд. крб. бюджетних коштів; на придбання інвентаря - 7,2 
млдд. крб.
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і^сй'й: до залишається помітно» тенденція планування роботи 
еійЕіідоаь У Т.ч. і наукової діяльності окіїемих членів АГПІ з 
одідоЗЗДІєю не на актуальні проблеми, що стоять перед Академією, 
£ й? юсобмстісні інтереси окремих науковців.

йедостатньоо є увага академічних інститутів і центрів до 
даоблом сільської школи. Потреби сільських школярів роаАізують- 
вя ,р основному в галузі навчальної діяльності. Виховні і розви- 
дольні аспекти забезпечення життєдіяльності сільських дітей за- 
адццяться поза увагою педагогічної і психологі чнбї науки.

На часі освоєння нових підходів до організації науково-дос-. 
ладної роботи, зокрема, впровадження конкурсного захисту науко
вих проектів в галузі педагогіки і психології; збільшення питомої 
ваги досліджень у галузі освіти, педагогічної і психологічної 
наук, фінансування яких здійснювалося б не за рахунок лоржбодже- 
ту, а й з інших джерел.

Одним із найпріоритотніших напрямів досліджень, який пав за
безпечити Академія в найближчі роки, є проблеми виховання, що 
охоплюють дітей дошкільного віку, школярів і студентську молодь.

Другий важливий напрям діяльності АШі у 1996 році - участь 
у розробці державних стандартів в освіті.

Виникає необхідність прискорення процесу розробки проблем, 
пов'язаних з реформуванням вищої школи.

Академія повинна подолати тенденцію локалізації розробок пе
дагогічних проблем у межах суто своєї галузі. Очікуваного успіху 
донна досягти лише на основі Інтегрування зусиль з Національною 
.академією н іук, іншими галузевими академіями. Міністерствами та 
державними інститутами, що займаються проблемами дітей і молоді, 
•із засобами масової інформації.

Актуальною є щюблема налагодження експериментально-дослідної 
(Роботи в системі Академії, шо вимагає наявності в її структурі 
давчально-вихонних закладів різного типу: дошкільної установи,за
гальноосвітньої школи, просесійно-тохнічного у чиллідя, педагогічних 
н івчяльних закладів різного ступеня акредитації.
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Уо! підрозділи АШі, її Президія мають зосередити в 1996 
році зусилля на забезпеченії І високого наукового рівня здійс
нюваних досліджень, подоланні ще наявних недоліків, накреслен
ні першочергових заходів шодо реалізацій І пропозицій, викладе
них у виступі Президента України на Всеукраїнській нараді з 
проблем розвитку науки 15.02.1996 р-
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ХП. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Відділення теорії та історії педагогіки

Монографії
1. Євтух М.Б. Боротьба трудящих України аа розвиток націона

льної культури, школи і освіти /кінець ХУШ - перша половина XIX 
ст./: Наук.видання. - К.,1955. - 3.1.

2. Євтух М.Б. Просвітницька діяльність.педагогічні ідеї ви
датних українських вчених,письменників і громадських діячів кін
ця ХУШ - першої половини XIX ст. - К. 1995. - 9,0

3. Євтух М.Б. Просвітня діяльність, та педагогічні погляди 
О.В.Духноьнчл, - К.,1995. - 5,2.

4. Євтух М.Б..Остапенко Г.1. Формування гуманізму в системі 
особистісних якостей студентів. - Х.:Основа,' - 1995. - 16,5.

5. Конононко В.ї. Українська етнолігводидактика:Наук.видання.- 
Івано-Франківськ,1995. - 3,75.

6..Лозова В.І. Та ін. Питання теорії виховання:Вид. 2-е.допов. 
- Х.,1995. - 11,0.

7. Моляко В.О. та ін. Психологія дитячої обдарованості.-К.: 
Знання. - 1995. - 5,5.

8. Моляко В.О. Психологічні проблеми творчої обдарованості.- 
К. :3нання. - 1995. - 3,5.

9. Островерхова Н.М..Даниленко Л.ї.Ефективність управління 
загальноосвітньою школою:соціально-педагогічний аспект. - К.: 
Школяр. - 1995. - 16,0.

Ю. Тхоркевський Д.О. та ін.Трудова політехнічна школа.-Терно
піль, 1995. - 12,0.

II. Шевченко Г.П. Взаємодія мистецтв у розвитку школярів. - 
Луганськ,- 1995. - 12,5.

Підручники, навчальні посібники
І. Євтух М.Б., Гялузинський В.М. Основи педагогіки та психо

логії вищої мколи в Україні,-К,:Інтел.-1995.-10,О.
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ла.
2. бвтух М.Б., Іалузшіськиі; В.1.1. 1іеДаУо*1КЙ.- - $.■$ >«й-

- 1995. - 13.5.
3. Еиронольська Н.Є. Читаємо цілей Й Дія «зітаяяя <*

школі і вдома. - К., 1995. - 4,0 /рос.новою/.•
4. ІЛиропольська Н.Є., Лівійська ТіХіїМіН: 30^1 ЦЯИ \/чц}$.- 

Парии. 1995. - 3.0 /фран .мовою/.
5. Пісімчук А.С. та ін. Педагогічні технології* - Й.-і Ук.Ь 

енциклопедія. - 1995. - 13,5.
6. Снчарук О.В. Французька І&еЯ за 1І-* іййлиіі; - ІрВІЙіі І99з:= 

3,0 / рос. мовою /.
7. Прокопенко І.Ф. ЕКоіісіІІ’іа 1 політика: Розд*й.‘Др; *бМ|ІвЛа1-Чй*4 

- Х.,1995. - 3.5.
8. Прокононко І.Ф., евдокимов В. І. Педагогічні Тєіііоі'огід,- 

X.: Основа. - 1995. - 6*5.
0; ІірокОШИко І.Ф. та ІН- ЛадМі-.а у світі економіки І С.'йНссуі 

ЕксгіііИі'Ір: 3 Пік. курсу •'ОсИоні ф'і:!І.ЧІ’ВОЇ економіки та І1ідгір:<г<фі!ц<!!??~ 
X.: Основа. - 1995. - 19,5.

10. Пуотовіт II.А., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та 
вікторини. - К.: Паук’.думка, - .1995. -8,4.

11. Руденко Л.Д. Практичні роботи з екології. Дл.ч уч. 6-8 кл. 
сільськ. шкіл, - К., 1995. - 6,0.

12. Стегіенко Г.В. Англійська мова за 10 хвилин. - Ірпінь, 
1995. - 3,0 /рос. новою/.

13. Тиианко М.П., Вачааський І.І.В., Баб"як І.І.М. Психолого-падагс- 
г і чи І'основи управлінської діяльності. - К., 1995. - 3,-5.

II. ТхоржевськиВ Д.О. та ін. Основи підприємницької діяльності.- 
К.: 1СД.-І995, - 14,0.

Навчальні чоагі; ги ■ ' ■
1. Бондар В. І. Особливості нідгоіовки та проведення інтегро

ваних уроків у початковій школі. - К.т УДІВ'. - 1995. - 1,1.
2. Вачвнськиі! М.В., Левченко Г.6., Мадзігон В.І.І., Тиианко Ц.П. 

Маркетинг: Наеч.прогр. для студ. К.. 1995. - 1,0.
3. Левченко Г.Є., і.’оцак В.З ! 'щук Е.М., ПесельоькиІ В.Л. 

Основи господарської діяльності: Екснер. прогр. з труд.навч. цли
• уч. 8-11 кл. - К., 1995. - 4,6.
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3.6.

І.ІЄТОДЛЧН! Пор ІбциКИ» РЄКОМЄНДаЦП

ї. Бондар Л.С. Педагогічна культура вчителя в творчій спадщині 
В.О.Сухомлинського. - Луцьк, 1995. - 3,0.

2. Борисенко А.Ф. Організація фізичного виховання учнів загаль
ноосвітньої школи: Порадник методиста. - К.: КМІУВ. - 1995. - 2,0.

3. Вороніка Л.П., Пустовіт Н.А., Руденко Л.Д. Збірник еколо
гічних задач. -К., 1995. - 6,0.

4. Іемера Н.В. Людина і світ професій. - К., 1995. - 1,5.
5. Кернооек І.П. Організація методичної роботи в пколі.- 

К..‘ ВІП0Л.-І995. - 7,0.
6. Хернооек І.П.,Колібабчук В.З. Відділ освіти на шляху онов

лення. - К.: Хрещатик. - 1995. - 5,5.
7. Іванова Т.В. Психологія спілкування учнів. -К.,1995. -

8. Кобзар Б.С.. Вугрич В.П. та ін. Особливості позяурочної 
виховної діяльності у школах-інтернарзх для дітей-ояріт і дітей, 
які залишилися без опіки батьків. - К.: ІСДО. - 1995. - 5,85.

9. Кобзар Б.С., Вугрич В.П. та ін. Організація суспільно
корисної прані та професійної орієнтації учнів пп<Іл-ічтернатів 
для літай,які потребують особливих умов виховання. -К.: ІСДО. - 
1995. - 425. !•.

10. Кобзар Б.С., Вугрич В.П. та ін. Основні напрями оипітарно- 
гігієкічного навчання, виховання учнів пжіл-інторнатіп. -К.: 
1040. - 1995.-2.0.

4. Пустовіт Н.Л., Плечова З.Н. Основи екології: Для ІО-П 
кх.// Ікф. зб. МО України. - 1995. - Н 14. -1,0.

5. Гулекко Л.Д. Програми факультативу в екології: Для учнів 
6-8 кл. сільськ. шкіл. - К„ 1995. - 1,0.

6. Терещук Б.М.. Вайнтрауб М.А..Левченко Г.6., Тименко М.П. 
Основи винахідництва та математичного моделювання в техніці: Проб
не прогр. спецкурсу для серед, загальноосв. закл. - К.: ІСДО. - 
1995. -0,7.

7. іівех С.®« Теорія і методика навчання гімнастики: Прогр. 
для нед.училищ. - К., 1995. - 1,0.

8. Цвех С.Ф., Короп В.О. Охорона життя і здоров"я дітей при 
проведенні спортивних заходів. Лікарський контроль: Прогр. для пед.  
учж«е. - К., 1995. - 2,5.
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1,5.

16. Оржеховська В.М. Крок до себе. - К.: ВІПОЛ. - 1995. - 16,0.
17. Постовий В.Г., Алекоєєнко Т.Ф. Педагогічна культура моло

дих батьків. - К.: ІСДО. - 1995. - 4,0.
18. Постовойтов Є.П. Магістральні напрями навчання. - К.: 

ІСДО. - 1995. - 1,5.
19. Прокопенко І.Ф., Комишанченко Е.Н., Лозова В.І. Економічна 

освіто школярів.-X.: Основа. - 1995. - 11,0.
20. Пуотовіт Н.А., Патлань Л.А. Хрестоматія з екології. -К., 

1995.-10,0.
21. Рєпа Н.О. Виховання духовного овіту школярів. - К., 1995.- 

10.5.
22. Скалько О.В. Орієнтація учнів спеціалізованих навчальних 

закладів на професії гуманітарної сфери. -К.,1995. - 1,0.
23. Скульський Р.П., Стельмахович М.Г. Методика викладання 

народознавство в школі. - Івано-Франківськ, 1995. - 11,0.
24. Стельмахович М.Г. Українська родина // Корисні поради: 

Спец.вип. -К.»1995.-2,0.
25. Стельмахович М.Г.,Скульський Р.П. та ін. Українознавство 

в національній школі. - Івано-Франківськ, 1995. - 8,0.
26. Терещук Б.М., Загорний В.К. Основи техніки: Навч.таблиці .- 

К.: Орбіта. - 1995. - 24 табл.
27. ТхоркевоькиЙ Д.О., Дрижак В.М. Підготовка до підприємниць

кої діяльності. - К., 1995. - 2,0.
28. Юцевич Ю.Є., Таран І.М. Основи наукових досліджень.- Івано- 

Франківськ, 1995. - 2,1.

11. Кононенко В.І. Шляхами народних приповідок. -К.: РВЦ 
"Проза". - 1994- - 7,15.

12. Левченко Г.Є., Кондратюк Г.А., Терещук Б.М., Цесельський 
В.Л. Дидактичний матеріал програмованого контролю знань учнів дл7 
Ш-ІУ етапу олімпіад з трудового навчання. - К., 1995. - 1,5.

13. Левченко Г.Є., Терещук Б.М. Основи техніки. - К.,1995.-

14. Мадзігон В.М., Губенко О.В. Профконсультація школярів.- 
К.. 1995.-7,0.

15. Національно виховання учнів засобами українського народо
знавства / За рад. Р.П.Скульського. - Івано-Франківськ, 1995. - 
■8,0.
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- Івано-Франківськ, 1995. - 2,0.

Збірники науковій праць,матеріалів 
конференцій

1. Барви творчості /За рад. І.Г.Єрмакова.-К.: МВС України. - 
1995. -16,0.

2. Освітньо-виховні ідеали В.О.Сухомлннського в коїггекоті 
сучасності: Катер. Перших всеукр.пед.читань/ Упор, і відпов. ред. 
М.Я.Антонець. - Київ-Луцьк, 1995.-8,0.

3. Психолого-педагогічно обгрунтування комплексної програми 
розвитку освіти в м.Славутичі/ Наук.ред. З.В.Сгадова. - К.,1995.- 
8.25 /рос.мовою/.

4. Родинні взаємини і проблеми виховання дітей / За рсд. в.І. 
Костіва.

5. Розвиток духовної культури школярів /За ред. Г.П.Шевченко,- 
Луганськ, 1995.-10,0.

6. Становлення шкіл нового типу: досвід,проблеми, перспективи: 
Наук.-метод, зб. за натер, міжрегіон. наук.-практ.конф. /12-13 вероо. 
1995 р., «.Миколаїв/, - Миколаїв, 1995. - 7,0.

7. Традиції виховання у світовій народній педагогіці:Матер.
доп. і повід. Міжнар. наук.-практ.конф. /6-8 черв. 1995 р.,«.Рівне/ 

/За ред» П.Р. Ігнатенка. - У 2-х ч.-Київ -Рівне, 1995. -Ч.І. - 9,0;
Ч.И - 10,0.

8. Українське народознавство і проблеми виховання учнів: 
Натер, Всеукр. наук. - практ. конф. /10-12 жовт. 1995 р.. м.Івано- 
Франківськ/ / За род. Р.И.Скульського, В.І.Коотіва. - У 2-х ч. - 
Івано-Франківськ, 1995. - Ч.І. - 11,4; ч.П - 11,6.

9. Українське народознавство і проблеми національного вихован
ня школярів: Шатер. доп. Всеукр. наук. - практ. конф. /10-12 жовт. 
1995 р.» «.Івано-Франківськ/ / За рад. В.І.Кононенка, Р.П. Скульоьио- 
го. - Івано-Франківськ, 1995. - </,5.

10. Шевченко Г.П., Белих А.С. Лисичанська гімназія: досвід і 
перспектива. - Луганськ, 1995. - 9,0. / рос. мовою/.

11. Шевченко Г.П., Бєлих А.С. Методичні рекомендації студентам
педінституту з вивчення курсу "Історія педагогіки'* - Луганськ,1995,- 
3,5. і

12. Школа життєтворчості особистості : Наук.-метод, зб.~ 
К.: ІСДО. - 1995. - 35,8.

13. Шлях до майстерності /За род. В.Ф.Паламарчук.~К.: Освіта.- 
1995.' - 7,3.
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Словники, ДОВІДНИКИ
І Болгаріиа В.С., Бірьг.ова Т.Ф., Бопдарчук О.І. та іи. Основні 

поняття і терміни педагогічної соціології. - К., 1995.-4,0.
2. Хемера Н.В., Вугрнч В.П. , Тин дико М.П. ПрофоріепТЕЦІ«і!н/до» 

відкик для учнів середніх ®кіл // Вакансія, 1995.  6 І4,.І>5<
3. Зубалій М.Д. Словник слортейних термінів // Поч.школа. - 

1995." ЯЛ 2,3,4. - 1,5.
4. Пустовіт Н?А.,Плечова З.Н. Шкільний словник екологічне* 

нять і термінів. - К.,1995. - 6,0.
Статті

1. Березняк Є.С. Ґромадсько-демократичні структури в управдін- 
иі школою // Педагогіка і психологія. - 1995. - А 2. - 0,5.

2. Білоусова В.О. Деякі аспекти морального виховання учнів у 
сучасній соціально-педагогічній ситуації // Вісник ПТУ. - 1995. - 
0.5.

3 Білоусова В.О. Психопедагогіка як передумова гуманізації 
виховання учнів // Нові технології виховання. - К.,1995. - 0,5,

4 Бондар В.1. Актуальні проблеми підготовки конкурентноздат- 
ного спеціаліста загвльносвітньої школи // Вісник Терноп.експер. 
ін-ту нед.ОСВІТИ, — Тернопіль, 1995. - 0,5.
- 5 Бондар Л.с. В.О.Сухомлинський і становлення професійно! ньй-

стерності вчителя національної школи // Поч.школа. - 1995. - М 9,- 
0,5.

6. Бутенко В.Г. Естетичні орієнтири педагогічної прані// Есте
тика праці вчителя. - К.,1995.-0,5.

7. Бутенко В.Г. Способи сінмореалізаціТ особистості // Особис
тість педагога: розкриття мпжліностей. - К.,1995. - 0,5.

' 8. Бутенко В.Г. Тудотні ні ■ ’ н системі дозвілля учнівської
молоді// Естетика педагогічної творчості. - К.,1995.-0,5.

9. Ваоиленко І.В. Створення і функціонування навчельно-вихов- 
нвх комплексі» // Нові технології в истемі безперервної освіти.- 
Мінськ, 1995. - 0,5 /рос.мовою/.
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10. Вугрнч В.П. Діяльність вихователя школи-інтернату по вияв
ленню і розвитку здібностей дітей // Обдаровані діти. - К.,1995.
- 0,5.

11. Вугрич В.П. Бесіди для батьків// Наше життя. - 1995. - 
1,4 /у співавтор./.

12. Греков Л.А., Оржеховська В.М. Я теж хочу до вас: Наук.- 
публіц.кінофільм - 4 часі. - К.:Учфільм. -'1995. - 0,5.

13. Даниленко Л.І. Пріоритетні функції керівника сучасної за
гальноосвітньої школи// Навч.-впх.заклади на шляху реформування.
- К.,1995. - 0,5.

14. Докукіна О.М. Виховна діяльність батьків // Поч.школа.- 
1995. - * І. - 0,5.

15. Домбровський С.В., Тимків Б.М. Народознавство й естетич
на культура школярів // Нац.виховання учнів засобами укр.народоз
навства. - Івано-Франківськ - 1995. - 1,2.

16. Євдокимос В.І. Педагогічна технологія // Девіавтна поведін
ка неповнолітніх і молоді; можливості впливу. - X.,1995. - 0,7.

17. Євдокимов В.І. Активність учнів в умовах розвиваючого нав
чання // Активізація навчальної діяльності школярів. - Кривий Ріг, 
1995. - 0.5.

Ів. Євтух М.Б. Відродження та розвиток національної оовіти в 
Україні // Проблеми глобальної освіти XXI от. - Ополе - 1995. - 
0,5 /пол.мовою/.

19. Євтух М.Б. Педагогічні погляди О.І.Павловича // Рідна шко
ла. - 1995. - 0,9

20. Євтух М.Б. Психолого-дидактичяа корекція в педагогічному 
спілкуванні // Актуальні проблеми сучасної психології. - X., 
1995. - 0,5.

21. Євтух М.Б. Поняття безперервності освіти в дидактиці ни
цої школи // Проблеми дидактики вищої школи. - X., 1995. - 0,5
/у співавт./.

22. Євтух М.Б. Проблеми національно-духовного відродження в 
Україні /кінець ХУЛІ - початок XIX ст./ // Теоретичні питання ос- ,■ 
віти та виховання. - Вил. 4. - К., 1995. - 0,4.
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23. Євтух М.Б. Школа і освіта в Правобережній Україні, Гали

чині. Буковині та Закарпатті //Теоретичні питання освіти та ви
ховання. - Вип. 4. - К., 1995. - 0,5.

24. Євтух М.Б. Стан освіти і школи на українсьних земляк в 
кінці ХУШ - початку XIX ст. // Теоретичні питання освіти та вихо
вання. - Вип. 4. - К., 1995. - 0,4.

25. Євтух М.Б. Шкільні реформи 1785-1804 рр. та їх вплив на 
розвиток освіти в Україні // Теоретичні питання освіти те вихо
вання. - Вип.4. - К., 1995. - 0,4.

26. Євтух М.Б. Зародження педагогічної думки в братськихшко
лах - важливе джерело просвітительства в Україні у ХУ1В та першій 
половині XIX ст. // Теоретичні питання освіти та виховання. - 
Вип. 4. - К., 1995. - 0,5.

27. Євтух М.Б. Основні напрями формування педагогічної майс
терності майбутніх учителів // Творчий портрет особистості вчите
ля. - Запоріжжя, 1995. - 0,5.

28. Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості // Школа стттет- 
ворчості особистості. - К.: ІСДО. - 1995. - 0,5.

29. Єрмаков І.Г. Оновлюймо; виховний процес у новій школі.-К.:- 
ІСДО. - 1995. - 0,5.

30. Єрмаков І.Г. Переднє слово про поліфонію творчості // 
Барви творчості. - К.: МВС України. - 1995. - 0,6.

31. Єрмаков І.Г. Сходження до особистості // Барви творчос
ті. - К.: МВС України, - 1995. - 0,5.

32. Єрмаков І.Г, Особливості становлення гуманістичної вихов
ної системи авторської школи-комплексу// БарнИ творчості. - К.: 
МВС України. - 1995. - 0,5.

33. Жерносек І.П., Колібабчук В.З. Трансформація педагогіч
ної неуки і передового досвіду в шкільну практику // Педагогіка 
і психологія. - 1995. - К 3. - 0,5.

34. Жевага С.І. Руховий режим підлітка // Рідна школа. - 1995. 
- М 6. - 0,8.

35. Затуренська В.0. Економічне управління навчально-вихов
ними закладами в період перетворень // Лові технології в систе
мі безперервної освіти. - Мінськ, 1995. - 0,5 /рос.мовою/.
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в

36. Затуренська В.О. Нові умови господарювання: досвід,проб- 
леии, шляхи вдосконалення// Навч.-вих. заклади на шляху реформу
вання. - К., 1995. - 0,5.

37. Іванова Т.Ф. Професійна культура вчителя // Вісник КДУ,- 
1995. - 0,5.

38. Іванова Т.Ф. Професійна культура майбутнього вчителя // 
Педагогіка і психологія. - 1995. - » 2. - 0.5.

39. Ігнатова О.І. Гуртки та клуби як засіб розвитку творчос
ті молодших школярів // Обдаровані діти. - К., 1995. - 0,5.

40. їльченко ЇЇ.Д., Зайченко І.В. Питання українсько! націо
нальної школи у творчості Я.Ф.Чепіги // Петагогіка і психологіяг 
1995. - .4 2. - 0.5.

41. Кобзар Б.С. Обдаровані діти// Педагогіка і психологія - 
1995. - іі 3. - 0,5.

42. Кобзар Б.С. Підготовка студентів до творчої виховної ро
боти в умовах розбудови національної школи // Вища пед.освіта. - 
1995. - Я 17. - 0.5.

43. Костицька І.М. Екологічна освіта: становлення і розвиток 
// Рідна школа. - 1995. - № 5. - 0,5.

44. Мостів В. І. Духовно-моральне виховання школярів; Народоз
навство та інтелектуальний розвиток учнів// Нац.виховання учнів 
засобами укр.народознавства. - Івано-Франківськ, 1995. - 1,4 /у 
співавтор./.

45. Костів В. І. Структура сімейних відносин і типологізація 
сімей// Родинні взаємини і проблеми виховання дітей. - Івано-Фран
ківськ. - 1995. - 0,5.

46. Костів В.І. Особливості становлення майбутнього сім”яни- 
на в умовах неповної сім"ї // Обрії. - 1995. - Я І. - 0,5 / у 
співавтор./.

47. Кузьменко Л.В. Вивчення стану управління виховною роботою 
школі// Навч.-вих. за клади на шляху реформування.-X ,1995.-(}£.

48. Кузьменко Л.В. - Деякі особливості управління макрошко- 
лою у сучасних умовах// Навч.-вйх.заклади на шляху реформунання.- 
К. ,1995. - 0,5 /у співавтор./.



- 92 -

49. Левченко Г.Є., Кондратюк Г,А. Пропонуємо виготовити // 
Трудова підготовка у навч.закладах України. - І995.- » І. -0,5,

50. Левченко Г.Є., Тереадк Б. і.'.. Тутоашнський В.І. Положен
ня про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховно
го закладу// Трудова підготовка у иавч.закладах України. - 1995, 
-МІ.- 0,7.

51. Литвин-Кікдратюк С.Д., Кіндратюк Б.Д. Формування фізич
но-оздоровчої культури учнів засобами народознавства// Нац.виховав 
ня учнів засобами укр.народознавства. - Івано-Франківськ, 1995 .- 
1.2.

52. Лозова В.І. Активність особистості в навчанні і шляхи її 
формування// Дверело пед.майстерності. - Вип. 2. - X., 1995. - 
0,6.

53. Лозова В.І. Гуманізм виховання// Вісник Есхарівського 
пед.ліиею. - Вип. І. - Есхар, 1995. - 0,5.

54. Лопухівська А.В. Нові тенденції у виховному процесі в 
школах України// Нові технології в системі безперервної освіти. - 
Мінськ, 1995. - 0,5 /рос.мовою/.

55. Лосюк П.В. Подбаймо про юні таланти Гуцульщини // Гуц. 
школа. - 1,995. - й І. - 0,5.

56. Лосюк П.В. Концепція Гуцульської школи в контексті Дер
жавної національної програми "Освіта” /"Україна XXI столітті’/ 
// ГУП.школа. - 1995. - й 2. - 0,6.

57. Лосюк П.В. Гуцульщинознавство в системі національного ви
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1. Басай Н.П., Плахотник В.М. Німецька мова: Підручник для 5 

класу середньої школи. - К.: Освіта,. 1995.-18,0.
2. Бібік Н.М..Коваль Н.С. Віконечко: Підручник для І класу 

трирічної початкової школи. - К.: Освіта, 1995. - 6,0.
3. Біляєв О.М. .Пентилюк М. і. ,0'имоненкова Т.П. Українська мо- 
Підручник для 9 класу шкіл з російською мовою навчання. -К.:

Відділення дидактики, методики та 
інформаційних технологій в освіті
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5. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з 
навколишнім у дошкільному закладі: Навчальний посібник для студен
тів педвузів. - К.: Виша школа, 1995.-10,0.

Є. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія: Пробний підручник для 9 
класу середньої школи. - К.: Перун, 1995. - 10,0 /укр.і рос.мовами/

7. Вашуленко М.С., Скрипченко Н.Ф. Зошити для письма № І,№ 2 
для шкіл з російською мовою навчання. - К.: Еур.фовд України, 1995.- 
9,8 /рос.мовою/.

8. Волошина Н.Й. та ін. Українська література: Підручник для 
. 5 класу спецшкіл. - К.: Освіта, 1995. - 16,0.

9. Волошина П.й. та ін. Українська література: Підручник для
8 класу. - К.: Освіта, 1995. - 25,0.

10. Голобородько Е.П. та ін. Русский язик: Учебник для 7 класса 
школ с русским язиком обучения. - К.: Освіта, 1995 - 11,0.

11. Голобородько Е.П..Пашковская Н.А. и др. Русский язак:Проб- 
ний учебник для 9 класса школ с русским язиком обучения. - К. .•Ос
віта, 1995. - 12,0.

12. Гончаренко С.У. Фізика: Пробний навчальний посібник для II 
класу шкіл Ш ступеня, гімназій і ліцеїв гуманітарного профілю,-К.: 
Освіта, 1995. - 15,6 /укр. і рос.мовами/.

13. Гончаренко С.У. Фізика: Пробний навчальний посібник для лі
цеїв та класів природничо-наукового профілю. 10 клас.К.:Освіта, 
1995 - 22,1.

14. Гончаренко С.У. Фізика: Пробний навчальний посіоник для 
ІІ-х класів ліцеїв і гімназій природничо-наую вого профілю. - К.: 
Освіта, 1995'. - 25,0.

15. Гончаренко С.У. Фізика: Пробний навчальний посібник для 
шкіл'Ш ступеня, гімназій і' класів гуманітарного профілю. 10 клас.

, - К.:0світа,І995. - 17,1.
’6. Квлдак М.Ї., Кузьміна Н.М, Трофимчук С.Ю. Теорія ймовірнос

тей і математична статистика з елементами інформаційної техноло
гії: Посібник для студентів фіз-мат.ф-тів педінститутів.-К.:Вита‘ 
школа, 1995. - 20,0.
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17. Иванинкая Г.М., Бнкова Е.И. и др. Русский Язик: Учебник 
для 6 класса школ с украинским язиком обучения. - К.: Освіта. 
1995. - II.0.

18. їльченко В.Р., ГУз Е.К. Довкілля - 6: Посібник для учнів 
6 класу. Вип. 1,2. - Полтава: П0ІП0ГШ.І995.-І2.5.

19. Кочіна Л.П., Присякнюк Н.І. Від двох до...: Посібник з 
математики для учнів 1-3 класів, - К.:Мистецтво,І995. -5,0.

20. Мазур І.Т.Буквар: Пробний підручник з мови ідиш. І клас. 
К.: Освіта, 1995.-9,0.

21. Мацько Л.І..Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник для 
старшокласників і абітурієнтів. - К.: Либідь,1995.-10,0.

22. Пзшковская Н.А..Иванинкая Г.М..Корсаков В. А. .Ііннанен-
ко Г.П.Русский язик: Учебник для 5 класса школ с украинским язи- . 
ком обучения. - К.:0світа, 1995.-11,0.

23. Пашковская Н.А. .Бнкова Е.И. .Корсаков В. А. и др. Русский 
язик: Учебник для 7 класса школ с украинским язиком обучения.-К.: 
Освіта, 1995 - 11,0.

24. Пашковская Н.А., Бнкова Е.И. .Корсаков В.А. в др. Русский 
язнк: Учебник для 8 класса школ с украинским язиком обучения.-К.: 
Освіта, 1995. - 1995. - II.0.

25. Пашковская Н.А..Бнкова Е.И..Корсаков В.А. я др. Русский 
язнк: Пробний учебник для 9 класса школ с украинским язиком обу
чения. - К.:0світа, 1995. - 11,0.

26. Плахотник В.М..Мартинова Р.Ю. Англійська мова: Підручник 
для 7 класу середньої школи. - К.:0світа,1995.-12,0.

27. Плахотник В.М..Полоноька Т.К. Англійська мова: Навчальний 
посібник для 2 класу шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.- 
К.:Перун, 1995. - 19,5.

28. Плахотник В.М..Сірик Т.Л. Англійська мова: Навчальний по
сібник для 2 класу. Вид.2-е.переробл. і доповн. - К.:0світа,І995.~ 
10,0.

29. Плахотник В.М..Мартинова Р.Ю..Сушкевич І.Е. Англійська мо
ва: Підручник для учнів початкових і середніх класів. Книга І.Вид. 
3-є.переробл. ;доповн.-Одеса:Ресурс,1995.-35,7.
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Л). Іілнхотник В.М., Мартинова Р.Ю. .Леліца 2.Н. ,Москалгк Л.В. 
іч-.-ліНськн мово: Підручник для студентів гуманітарних факульте
тів. - Одеса, 1995. - 21,7.

31. Редько В.Г. Іспанська мова: Підручник для 5 класу серед- 
хь.'Т : >олж. - К. :Освіта,І995г21,0.

32. Савчопко О.Я..Скрипченко Н.Ф. Читанка: Підручник для 1-2 
сів спец.шкіл. - К. :Освіта,1995. - 13,0.
33. Савченко О.Я., Скрипченко Н.Ф.Читанка:Підручник для 4 кла

сі саец.шкіл.- К.:Освіта,1995.-14,0.
34. Савченко О.Я. Барвистий клубочок:Яавчальний посібник для 

чододпх школярів. - К.:Бліц,І995. - 9,0.
35. Савченко О.Я Розвивай свої здібності: Навчальний посіб

ник для молодших школярів. - К.:Освіта,1995. - 7,2.
36. Сиротенко А.П. та ін. Географія України: Пробний підруч

ник для 9 класу середньої школи. - К.:Освіта, 1995. - 14,0 /укр. 
і рос.мовами/.

37. Скрипченко Н.Ф..Прищепа О.Ю. Зошити для письма Я І, й 2 
для 6-7-річних першокласників шкіл з українською мовою навчання.- 
К.:Іур.фюга України.1995. - 9,8.

38. Скуратівський Л.В..Перадрій Г.Р..Шелехова Г.Т.,Оотаф Я.1. 
гідна мова: Підручник для 7 класу. Вид. 4-е, переробл. і доповн. 
-К.:Освіта, 1995. - 14,4.

ЗЗ.Тименко О.Т. Французька мова: Підручник для 7 класу серед
ньої школи. - К.:Освіта, 1995. - 12,0.

40. Хропко П.П. Українська література: Пробний підручник для 
ІС класу. - К.:Освіта,1995.-24,0.

41. їїелехова Г.Т..Скуратівський Л.В. .Остаф Я.І..Рідна мова: 
Підручник для 9 класу. Вид.3-є.переробл. і доповн. - К.: Освіта, 
1995. - 12,5.

*>'-■ Будова Е.В.,Матяш Н.Ю. .Гончарова В.М.,Гузь Ю.П.Зошит для 
-.'с;аториих робіт з біології. 6 клас. - К.,1995. - 2,4.

•'.-одичні посібники, рекомендації .збірники наукових 
 праць

І. Богу, ...і.і.,Котик Т.М. Українська мова в дошкільному закладі:
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сполук. - К.:

Методичні рекомендації. - К.:Освіта, 1995. - 3,4.
2. Бугайов О.І., Костюкевич Д.Я. Орієнтовне тематичне плану

вання навчально-виховного процесу з фізики у 7 класі середньої 
школи. - К.:Освіта, 1995. - 3,5.

3. Буринська Н.М.Хімія: Методи розв'язування задач.-К.:Либідь, 
1995. - 5,0.

4. Буринська Н.М. Головні класи неорганічних 
Курс, 1995. - 5,0.

5. Вашуленко М.С., Скрипченко Н.Ф. Навчання у 2 класі. - К.: 
Освіта, 1995. -16,0.

6. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. - К.,1995.-3,0.
7. Гончаренко С.У. Фізика: Методи розв'язування задач. - К.: 

Либідь, 1995. - 7,7.
8. Концепція та зміст природничо-математичної освіти в навчаль

них закладах гуманітарного спрямування. Збірник методичних матері
алів. - К. :ВІПОЛ.1995.-5,3.

9. Корсаков В.О. Дидактический материал по русскому язику для 
5 клаос'а. - К. :Освіта, 1995.-5,2.

10. Липова Л.А. Дидактичний матеріал з неорганічної хімії. -К.: 
ІСДО, 1995. - 6,4.

11. Мазуркевич О.Р. За рідне слово в рідній школі.-Херсон,1995.- 
13,0.

12. Мацько Л.І..Сидоренко О.М. Українська мова: Збірник диктан
тів для учнів усіх типів шкіл. - К.:Либідь,1995.-8,0.

13. Мацько Н.Д. Вчимося писати, обчислювати. Математика І клас.
- К.: Альфа - М., 1995.-4,0. '

14. Мацько Н.Д. Вчимося вимірювати, обчислювати. Математика І 
клас. - К.: Альфа-М, 1995. - 4,0.

15. Скрипченко Н.Ф. Керівництво і контроль за читанням у почат
кових класах: Посібник для вчителя. - К.: Генеза, 1995.-4,8.

16. Топузов О.М. та ін. Проблемний підхід у навчанні геогра
фії :Навчально-методпчний посібник.-К.:УДПУ ім.М.П.Драгоманово, 
1995. - 5,0.
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17. Шелехова Г.Т..Довгялло О.М, .Макако А.Ф. та ін. Українська 
мова. Синтаксис. Пунктуація: Комп"ютернтгл навчальний курс. - К.:

Хонєкс, 1295. - 2,5.
18. ’ііищенко П.Г..Масляк П.Г. та ін. Географія в завданнях і 

запитаннях: 6-Ю класи. Посібник для вчителів і учнів. - К.кроє
ві-,?. 1995. - 12,0.

Статті
1. Аятоніск Р.І. Про методи навчання румунської мови у школах 

України //Відродження. - 1995, й 11-12.-0,5.
2. Біляев О.М. Культура мовлення вчителя-словесника //Дивос- 

лово. - 1995, 1е І. - 0,8.
3. Бої'уш А.М. Методика ознайомлення дітей з творами українсь

ких письменників/ Актуальні проблеми сучасного національного дош- 
кілля. - Їв.-Франківськ, 1995. - 1,0.

4. Бондаренко Н.В. Концепція шкільної мовної освіти націона
льних спільнот в Україні// Педагогіка і психологія. - 1995,К 3.- 
0,6.

5. Бондаренко Н.В. Мова і розмова. Програма і матеріали до 
уроків української /державної/ мови для шкіл національних меншин. 
2 клас.// Відродження. - 1995, Й 4, .4 5-6, № 8. - 1,5.

6. Бурда М.І..Слєлкань 3.1..Литвиненко Г.М. Концепція шкіль
ної математичної освіти// Інформаційний зб. ІЛ-ва освіти України.- 
К. Юсвіта, 1995. - й 17. - 0,7.

7. Варзацька Л.О. Розвиток сприймання, уяви, мислення -осно
ва словесної творчості // Початкова школа. - 1995. Я 2. - 0,8.

8. Вашуленко М.С. Співвідношення знань і умінь у мовній осві- 
їі молодших школярів // Початкова школа. - 1995,№ 9.-0,6.

. . 9. Верлань А.Ф. Комп"ютерна підтримка курсу "Основи екологіч
них внаньп/Матеріали науково-практичної конференції;!Глухівський 
ДПІ. 1995. - 0,3.

10. Голобородько Є.П. .Социельно-иоторический аспект изученчя’ 
русского ланка в Украине /Мировая культуря.Традиііин и перспективи. 
Т.І.-К.-М.-Херсон,І995. - 0,4.
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11. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Гуманітаризація загальної 
середньої освіти//Початкова школа. - 1995, З,Я 4. - 1,7.

12. Балдах М.І. Гуманітарний потенціал інформатики /Концепція 
та зміст природничо-математичної освіти в навчальних закладах гу
манітарного спрямування. Збірник методичних матеріалів. - К.:ЗІПОЛ, 
1995. - 0,7.

13. Ільченко В.Р. Конструювання цілісності змісту освіти //Пост-
методика.-І995, й 6.-0,5. •

14. Киричок В.А., Підгорна Н.ї. Заняття з етики у І класі//По- 
чаткова школа. - 1995, Я 7,& 8 - 1,6.

15. Корнвєв В.П. Методичні рекомендації до курсу "Географія сві
ту"// Рідна школа. - 1995, № 2.- 0,7.

17. Корсаков В.А., Корсакова О.К. Занимательнне материалн по 
русскому язику//Відродження. - 1995, Я І,Я 2, Я 4, Я 5-6, Я 7, 
В 10. - 3,0.

18. Костюкевич Д.Я. Система відбору навчального обладнания//Пе- 
дагогіка і психологія. - 1995, Й 2. - 0,6.

19. Круглих Л.І. Науково-методичні особливості викладання шкіль
ного курсу географії України // Географія в школі.-1995,Я 2.-0,5.

20. Липова Л.А. Самостійні роботи з неорганічної хімії для IX 
класу // Рідна школа. - 1995, Іі 2, ІЗ. - 1,0.

21. Мазуркевич О.Р. Наша національна гідність. Гоголь належить 
Україні// Рідна школа. - 1995, В 5,В 2,0.

22. Мацько Л.І., Єриоленио С.Я. Концепція викладання української 
мови як державноХ44-Початкова школа, 1995 - Я І. -0,6.

23. Момот Л7& Розвиток інтелектуальної інтуїції школярів//Пе- 
дагогіка і психологія - 1995, й 3. - 0,5.

24. Плахотиик В.М. Навчання іноземних мов у середній школі .•кон
цепція та її реалізація //Іноземні мови. - 1995, Я І. - 0,5.

25. Повхан К.З. Матеріали до програми а української мови для 
шкіл України з угорською мовою навчання// Відродження. - 1995,ЛІ, 
» 2. - 1,2.
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26. Полонська Т.К. Робота з новим підручником англійської мо
ви для І класу// Початкова школа. - 1995, І,12.-І,5.

27. Савченко О.Я. Вимоги до якості освіти // Початкова шко
ла. - 1995, » І. - 0,5.

28. Хропко П.П. Яскравий представник романтичної нрози:/Озна- 
йоилення з творчістю Олекси Стороженка у 9 класі/ // Дивослово,- 
1995, № 8. - 0,6.

29. Чашко Л.В..Волинський В.П. < обливості сприймання та зас
воєння учнями навчальної відеоінформаці! // Педагогіка і психо
логія. - 1995, В І. - 0,6.

30. Шевченко 3.0. До проблеми вивчення української літерату
ри в умовах диференційованого навчання// Дивослово. - 1995, В II- 
0,6.

31. ІПищенко П.Г. Географічна освіта в Україні: стан,напрямки 
роль в становленні держави/уп з"їзд Українського географічного 
товариства. - К.,1995. - 0,5.

Відділення педагогіки і психології професійної 
освіти

Підручники,цавчальні та методичні посібник;;
1. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. Підручник. /За ред. 

Л.О.Канішенка/.- К.:Либідь, 1995. - 20,0.
2. Дем"яненко Н.М.,Бойко А.М. та ін. Теорія та історія педа

гогіки. Інтегрований курс: Підручник. - К.:ІСДО,1995.-8,0.
3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність як мистецька дія.Книж

ка в журналі: Посібник для вчителів. Рідна школа. - 1995. - #7-8. 
- 6,0.

4. Зязюн І.А. Державна програма естетичного виховання /проект/. 
Книжка в журналі. Рідна школа. - 1995,- * 12.-5,0.

5. Іванова Т.В. Психолого-педагогічні основи культури особис
тості. Навчальний посібник майбутнього вчителя. -К,І994.-9,5 
/рос.мовою/.

6. Жидецький Ю.Ц. Блочно-інтегрований підхід до вивчення ма
теріалів у професійних навчально-виховних закладах /на прикладі
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ПТУ поліграфічного профілю/: Методичний посібник.- Львів,1995.- 
4,8.

7. Клос Є.С., Караван Ю.В. Малий фізичний довідник.-Львів: 
Вид-во "Світ" ДДУ, 1595. - 12,25.

8. Ковальчук І.П., БЛах М.Р. .Кравчук Я.С.,І.Іуха Б.П. Конкурс
ні тестові завдання з географії: Методичний посібник.-Львів,1995,-

. 10.0.
9. Козій М.К. Формування творчої ініціативи і ійбутніх учите

лів, вихователів в умовах педагогічного навчальні?о закладу /учи
лища, коледжу/: Методичний посібник. - К.:УДПУ ім.М.П.Драгоманова, 
1995. - 3,0.

10. Кононенко В. І. Українська етнолінгводидактика. Навчально- 
методичний посібник. - Івано-Франківськ,1995. - 4,0.

II. Костів Б.І. Ескплуатапія автомобільних кранів: Навчальний 
посібник. - Львів, 1995. - 18,0.

12. Кульчицький К.І., Скрипников М.С. та ін. М.І.Пирогов.Пого 
життя і діяльність в Україні. - Полтава, 1995. - 8,0.

13. -Носаченко Ї.М. Ігрове методичне навчання в економіці:Нав
чально-методичний посібник. - К.: МАУП, 1995.-5,0. /рос.мовою/.

14. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. Навчальний по- 
' сібник. -К.: Енциклопедія, 1995.- 14,0.

15. Пархомекко В.Д. Квантова хімія мІЕмолекулярних взаємодій 
при сольвації та адсорбції. Монографія. -К.,1995.-14,0.

16. Проблеми вдосконалення зміст? і форм організації навчаль
но-виховного процесу в закладах професійно-технічної освіти Нау
ково-методичний збірник,/За рад.акад.Н.Г.Ничкало/.-К.,1995. - 
6,0.

17. Саган С.А..Копельчак М.П.Збірник навчальних планів і прог
рам для підготовки підвищеного професійного рівня у професійних 
навчально-виховних закшдах блочно-модульного типу професій-.','?- 
тодичлий посібник.-Львів ,1995. - 12,5.

18. Синявський В.В..Яшишин 0.0..Жигвйло Т.Л..Кондратова Н.О. 
Виявлення й оцінка загальних інтересів особистості старшого шко- 
ляра:Четолич»п»й посібник.-К.:КМЧП0,І995. - 2,0.
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.Методичні рекомендації та статті
1. Борна М.М. Керівник - це професія, якої необхідно навчати. 

- Львів, Основа, 1995,- № 15-17. - 0,9.
2. Балл Г.О. Про співвідношення мін нормативністю і кроатив- 

ністю. Теорія діяльності і соціальна практика. Тези 1П Міжнародно
го конгресу /англ.мовою/.-М.,1995.-0,9»

3. Васявович Г.П. Проблема морально-правової відповідальності 
в античній філософсько-педагогічній традиції.Науково-методичний 
вісігек. Львів, 1995.-1,0.

4. Васявович Г.П. Філософсько-педагогічні основи виховання 
гуіоральпо-правової відповідальності особистості в епоху середньо
віччя. Иауково-мгто.дпчний лісник.-Львів,1995.-Ж 2.-1,0.

5. Володько В.М., Гончаренко С.У. Проблеми індивідуалізації' 
процесу навчання. Педагогіка і психологія. - 1995.-1.-0,5.

6. Головко Л.С. Об’єктивні чинники становлення змісту профе
сійно-технічної освітп. Проблеми вдосконалення змісту і форм ор
ганізації навчально-вихсвяого процесу в закладах професійно-тех
нічної освіти. -К.,1995.-0.4.

19. Синявський В.В..Яшишин 0.0.,Еигайло Т.Л. .Кондратова Н.О., 
Професіограми і професіокарти основних професій. - Книги І.П.- 
К. ,1995.-24,1 /рос.мовою/.

20. Ханик Я.М. Елочио-інтегрований підхід до вивчення власти
востей матеріалів: Навчальний посібник. - Львів,1995. - 3,0.

21. їїкіль М.І. Математичний аналіз. Ч.П.Вид.П.-К. ,1995.-30,0.
22. Шкіль М.І. .Слєпкань 3.1. .Дуби.ччук О.С.Алгебра і початий 

аналізу для учнів ІО-ІІ-х клас в загальноосвітніх шкіл. - К., 
1995. - 34,0.

23. Шербак О.І. Розрахунково-експериментальні методи вивчення 
параметрів режимів зварювання: Навчальний посібник для студентів 
спеціальності "Обладнання і технологія зварювального виробництва" 
К.:ІСДО-Віпол,1995. - 2,0.

24. Ятчеяко А.Д. та ін.Філософія у конспектновд викладі для 
аспірантів та пошукувачів наукових стуленів:Навч.-метод.посібник, 
- К.:"Віпол",1995. - 14,0.
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7. Гонтар Т.О. Харчування лемків у ХІХ-поч.ХХ ст. Гуманітар
ні проблеми сучасності. Наукові праці.-Т.7.-Львів-Харків:Ви.Д-во 
"Технологічна кібернетика", 1995.-1,0.

8. Гонтар Т.О. Програма курсу "Українське народознавство'.’.'е- 
тодичний вісник. - Львів.-1995.- й 16-17.-0,5.

9. Дем"яненко Н.М. Положення про освітньо-виховний і науко
вий комплекс.-К.,1995.-1,0.

10. Дем"яненко Н.М. Педагогічна практика і педвузах України 
20-х років. Педагогіка і психологія. - 1995. й 2.-0,8.

11. Дем’яненко Н.М. Кваліфікаційна характеристика вчителя-ви- 
хователя освітньо-вихсвного і наукового комплексу.К. ,1995.-0,5.

12. Дем"яненко Н.М. Фребелівськпй педінститут у Києві.Початко
ва школа., - 1995.-№ 7.-О,8.

13. Дем"яненко Н.М. Проект системи освітніх закладів М.І.Пиро
гова .Пироговські читання.-Вінниця, 1995.-0,4.

14. Дранищова Е.І. Активні форми роботи учителя з важковихову- 
ваними підлітками.Метод.рекомендації-К. :УДПУ ім.М.П.Драгоманова, 
1995.-4,1./рос. мовою/.

15. їигайло Т.Л. Експрес-оцінка функціонального стану людини 
по омега-потенціалу головного мозку.-К. :КМЦПО,І995.-О,6.

16. Зидецький Ю.Ц. .Козловська І.М Філософські та дидактичні 
основи інтеграції знань учнів професійних навчально-виховних 
закладів. Науково-методичний вісник.-Львів,1995.-й І.-0,5.

17. Еук В.П. Позаурочна діяльність учнів професійігих навчаль
но-виховних закладів /концептуальні аспекти/. Науково-методичний 
вісник. - Львів.,1995.-й І.-О,5.

18. Заячківська Н.М. Формування моральної культури учнів ПТУ 
на народних традиціях. Науково-методичний вісник.-Львів. ,1995,- 
» 3. - 1,0.

19. Зязюя І.А..Семашко О.М. Естетичне виховання як об"єкт дер
жавної політики. Вісник національного університету ім.Т.Г.Шевчен
ка,1994.- й 94,-1,0.

20. Зязюя І.А. Філософія освіти: світоглядний аспект/Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 4-5 квітня 1995 р. 
"Єдність пйдагогіки і психології у цілісному навчально-виховному
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процесі. - Полтава, 1955. -0,3. «
21. Зязюн І.А. Проблеми прилучення студентської молоді до тра

диції! народної художньої творчості. Матеріали міжнародної науко
во-практичної конференції, 6-8 червня.-Київ-Рівне,1995.-0,3.

22. Іванов З.Ф. Засоби масової комунікації:проблема зворотньо
го зз"язку. Інформаційний вісник Академії наук вищої школи Укра
їни: Додаток. -К. ,1995.-і® 4.-0,5.

23. Іванов В.Ф. Професійна культура журналіста.Яурналіс !ка 
у 1994 р. - Вип.З.-М.,1995.-0,4 /рос.мовою/.

24. Іванова Т.В.,Іванов В.Ф. Самостійна навчально-пізнавальна 
діяльність як один із методів розвитку творчих здібностей студен
тів. Навчальний посібник "Методичні засади самостійної роботи сту- 
дентів-журналістів.-К.:ВПЦ "Київський ун-т",1995.-0,5.

25. Іванова Т.В. Діловий етикет учителя.Програма спецкурсу.- 
К.,КДУ,1005.-1,0. /рос.мовою/.

26. Іванова Т.В. Професійна культура майбутнього вчителя.Педа
гогіка і психологія. 1995,- )і 3.-0.6.

27. Іванова Т.В. Професійна культура майбутнього згурналіста. 
Вісник Київського університету. - Серія.:Хурналістике.-Вип. 2.- 
К.,1995.-0,6.

28. Камінецький Я.Г. Формування професійної еліти й інтелекту
ального потеїщіалу України у вищих професійних училищах. Науково- 
методичний вісник. - Львів.-1995.- & 2.-0,4.

29. Камінецький Я.Г. .Мікловда В.П..Пітюлич М.І. Підготовка 
неджерів: Метод.рекомендації.-Львів,1995.-3,0.

30. Клим Б.І. Підготовка професійних навчально-виховних закла
дів до державної акредитації: Метод.рекомендації.-Львів,1995.- 
2,0.

31. Кпим Б.І. Методика приведення ліцензування закладів на 
право займатися освітньою діяльністю в галузі професійно-техніч
ної освіти: Метод.рекомендації. - Львів,1995.-2,0.

32. Клим Б.І. Актуальні організаційно-педагогічні проолеми ук
раїнської професійно-технічної иколи-.Метод, рекомендації.-Львів, 
1995.-1,0.
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33. Ковальчук І.П. Формування прецесійно значущих якостей осо
бистості - передумови безперервної освіти майбутнього робітника.
У зб.: "Проблема совершенствования непреравного професіонального 
образования в условиях перехода к рвночнам отноиениям.- Микола
їв,1995. - 0,5 /рос.мовою/.

34. Ковальчук І.П. Розвиток ерозійних процесів, трансформація 
річкових систем при антропогеноі/.у впливі на їх басеїнм /на прик
ладі Західної України/. Ерозія грунтів і руслові процеси - Зип. 
10.-М. :.‘.12У ,1995.-1,3./рос.мовою/.

35. Ковальчук І.П. Еколого-геоморфологічні аспекти аналізу 
стану та динаміки річкових систем. Розточчя для природнозапоаід- 
нях і рекреаційних потреб. Геоекологічні дослідження України.-
К. :!4анускрлпт ,1995.-1,5.

36. Козловська І.М.,Кміт Я.М. Педагогічні ідеї те погляди Ва- 
щенка Г. в контексті дидактичної інтеграції, Метод.рекомендації. 
- Львів,1995. - І,І.

37. Козловська Ї.М. ,Собко Я.М. Історико-методологічні та за
гально-педагогічні аспекти дидактичної інтеграції у професійній 
школі.‘Зіетод.рекомендації. - Львів, 1995. - 1,3.

38. Козій М.К. Формування світоглядно-професійних аспектів у 
педагогів. Педагогіка і психологія. - К.,1995. - іі 4. - 0,4.

39. Козловська І.М. Історичні та логіко-методологічні переду
мови інтеграції природничо-математичних знань у закладах профе
сійно! освіти. Науково-методологічний вісник. - Львів ,-1995..- 
!І2. - 1,0.

40. Кононенко В.І. Словесні символи: проблема інтерпритації. 
Вісник Прикарпатського університету. Філологічна серія". - Вип.І. 
-Івано-Франківськ.-І995. - 0,6.

41. Костів В.І. Інтеграція знань учнів з спеціальних предме
тів і виробничого навчання при підготовці фахівців автомобільно
го профілю. Науково-методичний вісник.-Львів.-1995.- № 3.^.5.

42. Костів В.І. Інтеграція загальнонаукових і спеціальних 
знань у вивченні питань охорони праці при підготовці робітників- 
автомобілістів в ПТУ.Науково-методичний вісник.-Львів.-1995.-
» 2.-0.5.
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43. Костів В.І. Навчання машиністів автокранів безпечній ро
боті поблизу ліній електропередачі: Метод.рекомендаціїЛьвів, 
1995. - 2,0.

44. Кольцов В.С. Надійність професійної освіти. Педагогічні 
новини. - 1995. - .'і 5. - 0.4.

45. Крюкова Д.Ф. Психолого-педагогічні передумови організації 
політехнічного навчання в школі. Педагогіка і психологія.-1995.
- І. - 0,4.

46. Кульчицька О.І., Ллтвинова Н.І. Мотивація в структурі 
творчої діяльності/У зб.:Измерение готовності! к творчесту у де- 
тей. - К.,1995.-0,5 /рос.мовою/.

47. Кульчицька 0.1., Снітко І.Н. Методика Кеттела / У зб.: 
Измерение готовности к творчеству у детей. - К.,1995.-0,5. 
/рос.мовою/.

48. Кудін В.О. Освіта і духовна культура нації. Слов"янське 
віче. - 1995. - Й І. - 1,0.

49. Кудін В.О. Телебачення в системі освіти народу. Новости. 
Жовтень, 1995.-0,5.

50. Мойборода В.К. Підготовка педагогічних кадрів у роки Дру
гої світрвої війни. 50-річчя перемоги над фашизмом: наслідки та 
уроки. - К.,1995.- 4.2. - 0,5.

51. Мельникова І.М. Методичне забезпечення інновацій у діяль
ності позашкільних закладів України. - К.,1995.-0,5.

52. Мельникова І.М.- Традиції народного виховання і позашкіль
ні заклади України. Нові технології виховання.-К.,1995.-0,5.

53. Мельникова І.М. Розвиток та соціалізація учнівської мо
лоді: Метод.рекомендації. - К.,1995.-2,0.

’ ’ 54. Молчанова А.О. Особистість у системі безперервної осві
ти /у зб.: Проблеми совершенствования непреривного професіо
нального образования в условиях переходе к рнночннм отношениям.- 
Миколаїв,І995.-О,5. /рос.мовою/. <

55. Моляко В.О. Проблеми психології творчості та розробка 
підходу до вивчення обдарованості. Вопросн психологии. -1994.- 
.«5. - 1,0.
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56. Моляко 3.0..Кульчпиька 0.1. .Литвиноза К. І. Психологія дитя
чої обдарованості: .',іетод.рекомендації.-X. ,1995.-5,5 /рос.мовою/.

57. Еичкало Н.Г. Науково-педагогічний потенціал прсфтехосві- 
ти /З зб.:Проблеми вдосконалення змісту й ферм організації 
новчельно—виховного процесу в закладах професійно-технічної ос
віт:-: X. ,1995.-0,6.

Еичкало Н.Г. Теоретико-методологічні проблеми безперерв
ної .рофесійної освіти /У зб. "Проблеми созершенствования неп- 
рерьвного професіонального образования в условиях перехода к 
рь'ночнкм отношениям.-Миколаїв, 1995.-0,4. /рос.мовою/.

59. Еичкало Н.Г. Методологічні проблеми досліджень у галузі 
безперервної професійної освіти молоді. Матеріали конференції 
"Культура, освіта: проблеми, пошуки,творчі знахідки.- Вінниця, 
1995. - С.5.

• 60. Еичкало Н.Г. Протистояти руйнації. Бюлетень Усеукраїнсь
кої асоціації працівників професійно-технічної освіти. -К. ,1995.- 
0,5.

61. Еичкало Н.Г. Методологічні проблеми досліджень у галузі 
професійної освіти молоді /Науково-методичний збірник Українсько
го науково-дослідного інституту проблем молоді.-К.,1995.-0,6.

62. Еичкало Н.Г. Розвиток професійної освіти в Україні в но
вих соціально-економічних умовах. Трансформація професійної ос
віти в Центральній Європі: Збірник документів міжнародного конг
ресу в Хромеріжі 23-25 травня 1995 р. - Прага /Чехія/ 1995. - 
С,4. /Чеською, знгл.,нім.мовами/.

63. Пагл М.З. Психолого-педагогічні умови розвитку в учнів 
потреби з систематизації:узагальненні знань при вивченні матема
тики, Ученне записки БГГГЛ.-Біробіджан ,1995.-1,0 /рос.мовою/.

64. Пострільоний З.М. Професійно-технологічне спрямування 
професійної підготовки учнівської молоді. Методичний пісник. - 
Львів. - 1995. - № 2. - 0,6.

65. Палалка О.С. Ознайомлення учнівської молоді з основними 
поняттями ринкової економіки на уроках трудового навчання: Ме
тодичні рпксі.«,ндлції ,-К. :УД!ІУ. ,-1995.-1,2.
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66. Падалка О.С. Єдність економічної і трудової діяльності уч
нів у загальноосвітній школі: Методичні рекомендації. - К.: УДПУ., 
1995. - 1,2.

67. Перепелиця П.С. Проблема поєднання навчання з працею в умо
вах перебудови трудової підготовки в школі. Психологічні проблеми 
виховання, навчання, активності та розвитку особистості.-Т.П.-К., 
1995. - 0,6.

68. Перепелиця П.С..Рибалка В.В..Смульсон М.Л. Робота шкільного 
психолога по визначенню профіля диференційованого трудового нав
чання. Прг-цгична психологія і школа: Матеріали міжнародної конфе
ренції н Луцьку 1991 р. - К.,1995. - 0,6.

69. Пуховська Л.П. Нові тенденції у розвитку систем підготовки 
вчителів на Заході. Початкова школа, 1995.- й 10.-О,5.

70. Рибалка В.В. Психологічна служба в школах нового типу:проб
леми і перспективи. /В зб.ґ'Барви творчості".~К. ,1995.-0,5.

71. Рудницька О.П. Серед вільних наук. Неопалима купина.-1995. 
- А 3-4.-1,0.

72. Рудницька О.П. Історичні передумови становлення загальної 
музичної освіти та духовного розвитку майбутнього вчителя у вищих 
навчальних закладах України. У зб.: "Нові технології навчання: - 
Вип.ІЗ.-К.,1995.-1,0.

73. Рудницька О.П. Сучасні тенденції культуротворної підготов
ки вчителя. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
"Традиції виховання у світовій народній педагогіці". - К. -Рівне, 
1995. - 0,4.

74. Саган С.А. Проблеми науково-методичного забезпечення нав
чально-виховних закладів професійної освіти. Науково-методичний 
вісник. - Львів. - 1995. - И І. - 0,5.

75. Саган С.А. Неперервна освіта молоді. Рідна школа. - 1993-й 
7-8.-0,5.

76. Саган С.А. Професійна освіта в ланці "ВПУ-ВУЗ". Науково-ме
тодичний вісник. - Львів.-1995.- № 2.-0,5.

77. Саган Г.М. Світла слав? і! розумова сила. Епідейктпчне /пох 
вальне/красномсвство.Рідна аі:'\та.-І1,95.~ ,'ї 4.-0,5.
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професійному навчально-

78. Сагая Г.М. Формування духовної особистості засобами благо
датного слова. Школа життетворчості особистості. - К., 1995.-0,5.

79. Сагач Г.М. Формування риторичної особистості в школі ново
го типу. Барви творчості: Наук.метод.зб.-К.,1995.-0,5.

80. Семенюк О.Л. Особливості підготовки дітей до художньої ді
яльності. Педагогіка і психологія. - 1995.- іі 3. - 0,5.

81. Сагач Г.М. Методичне забезпечення курсу "Етика й мистецтво 
ділового спілкування". Методичні рекомендації.-К. ,1995.-2,0.

82. Семиченко В.А. Педагогічна система А.С.Макаренка: Програма.
- Полтава, 1995. - 3,0.

83. Семиченко В.А. та ін. Педагогічний словник. - Полтава,1995.- 
0,5.

84. Сердюк Г.Є. Методичній роботі - творче спрямування. Науково- 
методичний вісник. - Львів, 1995. - № І. -0,5.

85. Синявський В.В. .Зарько Н.І. Професіограми будівельних про
фесій - К., 1995. - 2,5 /рос.мовою/.

86. Сисоева С.О., Онищук Л.А. .Ніколенко О.С. "Творчість" - про
грама у розвитку творчих можливостей молодших школярів для вчите
лів, керівників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студен
тів та викладачів педагогічних спеціальностей вищих навчальних зак
ладів /І-ІУ кл./ Початкова школа. - 1995. - № 1,2,7 - 2.0.

87. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість вчителя як основа форму
вання творчої особистості учня / У зб.:"Районний відділ на шляху 
реформування освіти. - К. ,1995. - 0,5.

88. Скопенко В.В.,Голуб О.А.,Білодід 0.1. Принципи систематич
ної номенклатури і термінології в хімії. Вісник Київського універ
ситету. Хіміко-біологічна серія, - Вип.ЗЗ. - сс. 6-27.

89. Скопенко В.В., Кокозей В.М., Васильвза О.Ю. Кінетика розчи
нення металічних порошків та оксидів металів. Теорія та експеримент. 
Хімія. - Т.31.-1995.- )• 5. - сс.284-297.

90. Сявавко Є.І. Національне виховання в 
виховному закладі. Науково-методичний вісник. - Львів. - 1995. - 
* І. - 0,5.

91. Сявавко Є. І. Етнопедагогіка: сучасний стан дослідження На- 
уковс-метсличітй вісник. -Львів.-1995,- ІЬ ‘4. -Г,0.
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92. Сь'.ульсон’М.Л. Інтелектуальні навчаючі системи. ПІТИ.-1995.
- В^п..5. - 0,5.

93. Талалусва Н.О. Процесііна спрямованість окремих тем орга
нічної хімії: Методичні рекомендації. -К.,1995. - 3,2.

94. Талалусва Н.О. Проблеми наступності в діяльності професій
них навчальних закладів у другій половині XIX ст. / У зо.: Проб
лемні сонершенствования непрернвного професіонального образования 
в условиях переходу к риночним отношениям. - Миколаїв, 1995.-0,4. 
/рос.мовою/.

95. Талалусва Н.О. Освіта і культура в Україні: історико-педа- 
гогічний аспект. Культура, освіта: проблеми.пошуки, творчі знахід
ки: Матеріали конф. - Вінниця,1995.-0;4.

96. Ткачова Н.О. Орієнтовний тематичний, план та прогрими курсу 
“Основи правових знань" / для професійно-технічних училищ Украї
ни /: Метод.рекомендації. - К.:Віпол.1995. - 1,2.

97. Туров М.ГІ. Методика навчання теорії винахідництва. Вісник 
Українського центру технічної творчості. - 1905.-!У« 2,3.-1,0.

98. Файлик Т.М. Традиційно-народні підходи до вибору заготівлі 
та обробки будівельних матеріалів в Українських Карпатах. Науково- 
методичний вісник,- Львів,1995.- № З.-І.О.

99. Ханик Я.М. Текст лекції "Холодильні пронеси". Контрольні 
задачі і приклади їх розв'язування: Метод.рекомендації.-Львів: 
ДУ "Львівська ноліттехніка",1995. - 1,0.

100. Ханик Л.1.1. Програма, методичні рекомендації, контрольні 
завдання'та задачі з курсу "Гіперготехнологія хімічних виробництв".
- Львів,1995. - 3,0.

101. Чепелсв 11.1. Дослідження концепції розвитку факультетів 
Шї,1 Vі режисерсько-хореографічного. Збірник наукових праць. Рип. 
3.’- К.:КДІК, 1995. -1,0.

102. Чепелсв В.1. Питання підготовки соціального педвгога-орга- 
нізяторч повзши і.чьної роботи ./Питання культурології. Міжвідомчий 
Збірник.-К. :КЦ|К, 1995.- і* II. - 1.0.
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Відділення психології, вікової фізіології 
те дефектології ’

ІОЗЛшишин 0.0. Психологічна діагностика інтелектуального розвит
ку особистості: Метод.рекомендації .-К.: КМЦП0,І995. - 2,0.

104. Ящпшия 0.0. .Пушкарь О.Л. Тест гумористичних фраз /ТГФ/ у 
профціагностичній роботі: Метол.рекомендації - К.:КМЦПО, 1995.- 
0,8 /рос.мовою/.

Монографії
1. Без І.Д. Від волі до особистості. - К.: Україна - Віта, 

1995. - 10,0.
2. Корніяка О.М. Мистецтво гречності: Чи вмісте спілкувати

ся. - К.: Лнбідь, 1995. - 5,5.
3. Маноха І.П. Людяна і потенціал її буття. - К.: Стимул, 

1995. - 16,0 /рос.мова/,
4. Наукенко С.ї. Основи вікової здвичної пся::алогії. - К.: 

ЛОТОС, 1995. - 8,5.
5. Носонко Е.Л. Картина світу яя інтегруючий і гучаяізуючпй 

фактор у змісті освіти та засоби її пізнання. - Дніпропетровськ: 
ДДУ, 1995. - 6,0.

6. Павленко В.М. йорсвонв А.О. Етнічна психологія. - Санкт- 
Парербург, 1994.-10,5./рос.мова/.

7. Сиюаревськпй М.М., Карамушва Л.И, .Федоришин 0 .Б. Слово, 
малюнок, колір: Психологічний аналіз наочних засобів політичної 
агітації. - К.: АТ "Реклама", 1995. - 9,3 /рос.мова/.

8. Фролов П.Д. .Зверзва Ї.Д..Коваль Л.П. Діагностика глораль- 
ноі вихованості школярів. - К. ,1995. - 8,7.

Збірники наукових праць
І. Діалог культур і духовний розвиток людини: Матеріали Воя- 

укр.иаук.-практ.йонф. /За рзд. В.М.Татова 1995.-12,4.
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Методичні, повчальні посібники
1. Бурлачук Л.Ф. .Севчонко О.П. Психодіагностика /психсдіаг- 

ностичний інструментарії! та його застосування в умовах соціаль
них служб/. -К.: АЛЛ., 1995. - 5,0 /рос.мово/.

2. Губно О.Г. та ііпп. Українська козацька педагогіка та 
духовність. - Умань, 1995. - 6,8.

3. Гончарук Є.1. Вивчення характеру і механізму поєднаної 
дії на організм малих доз іонізуючого випромінювання, пестици
дів, нітратів, солей свинпх та кадміиію // Бюлетень радіаційно
го вахисту. - К.,1999.

4. Дубова П.А. Зошити длл письмо і розвитку мовлеігня Л І і 
М 2 для підготовчого класу шкіл слабочуючих. - К., 1995.-10,4 
/у спінавт./.

2. Конфлікти в суспільстві. Діагностика і профілактика: 
Матеріали Міжиар.неук.-практ.конф. /За ред. М.І.Пірен, Г.В.Лож- 
кіна те іна. - К.-Чернівці, 1995. - 22,7.

3. Наукові студії з політичної психології : Матеріали звіт
ної наук.сесії /За ред.М.М.Слгсаревського. - К. :АТ ''Реклама", 
1995. - 5,5.

4. Проблеми політичної психології та її роль у стаповлзнні 
громадянина Української держави: Матеріали Всеукраїнської наук, 
конф. /За ред. М.М.Слгсаревського. - К.: АТ "Реклама", 1995.
- 15,8.

5. Психолого-педагогічні умови підвищення результативності 
учіяня школярів з психічними вадами: Матер .наук.-звіт.понф. 
/Зо ред. В,1.Бондаря, І.Д.Беха. - К. ,1995.-9,0

6. Психологічні засада гуманізації загальної середньої осві
ти /За ред.С.О.Иусатова. - Рівна, 1995. - 3,5.

7. Роль психологічної слуаби у навчально-виховному процесі 
сучасної школи: Матеріали семінару /За ред.і.В.Степури,В.С.Вер
бенова. - К.:МРВ0,І995. - 1,0.

8. Стійкий розвиток: забруднення оточуючого середовища і еко
логічна безпека: Праці І Міянер.наук.-практ.конф. /Зо ред. 
В.Ф.Пріснякова. - В 3 томах. - Дніпропетровськ, 1995 /рос.мова/
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- К.:Пища школа.

5. Іаадак М. і. .Берлінська С.Ю. .Кузьміна П.М. Теорія ймовір
ностей і математично! статистики з елементами інформаційної тех- 
змогії.- К.тВива школа, 1995. - 20,0.

6. Кулача і вська С.Є. .Ладивір С.О. Дошкільник: Особливості 
психічного розвитку в умовах екологічної кризи. - К. ,1995.-6,0.

7. Лвнк Стефан. Вол.чова теорія подібності та відмінності / 
нариси з експериментальної психології/. Переклад з анг. Е.Л.По- 
сенко. - В 2-х томах. - Дніпропетровськ: ДДУ, 1995. - 23,0 
/рос.мова/.

8. Луцько К.В. Говори, думай, запам"ятовуй: Пробний посіб
ник для учнів. - Ірпінь: Перун, 1995. - 20,0.

9. Моксимоза Н.Ю. Психологічні аспекти профілактики алкого
лізму і наркоманії у підлітків. - К. .1995.-9,0 /рос.мова/.

10. Максимова Н.Ю. .Червінський В.Б. Психологічні методі: в па
вуковій роботі. - К.: РВВ МВС України - 10,0 /рос.мова/.

11. Мерсіянова Г.М. та інш. Посібник з швейної справи для уч
нів 5-6 класів допоміжної шкалп. - К.: ОсЬіта, 1995. - 6,0.

12. Онишанко Г.І., Хоружий С.М. Психологія лхдських взаємин.
- К. ,1995. - 7,4;

13. Практична психологія у системі освіти. Питання організа
ції та методики: Матеріали на допомогу шкільним психологам, со
ціальним педагогам, класним керівникам /За ред. В.Г.Панка. -
К..1995. - 6,5.

14. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д. Діти з відхиленням психо
фізичного розвитку в школі: Методичний посібник для шкільного 
психолога. - К.:Освіта, 1995. - 6,0.

15. Тарасу» В.В., Шевченко М.В. Комплекс навчальни. завдань 
з граматики та орфографії. - И. ,1995. - 5,3.

16. Пиба В.Т. Математично-статистичні основи військово-соці
ологічних досліджень. - К.:КИГ!,1995. - 4,0.

Підручник, словники , брошури
Іг. Герзіпь В.І. .Вавханен В.Д. Гігієно, 

10,о/
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2. Гончарук Є.Г. Загальна гігієна /пропедевтика гігієни/,- 
К. :Виша школа, 1995. - 40,0.

3. Вавіна Л.С. Буквар для допоміжної школи. - Ірпінь: Перук, 
1995. - 7,0.

4. Демиденко В.К. Деякі аспекти морального виховання. - К., 
1995, - 3,0.

5. Основи психології /За ред. О.В.Киричуке, В.А.Роменця,- 
К.:Лябідь, 1995. - 4ї,0.

6. Словник-довідиик термінів по конфліктології /За ред. 
Г.В.Ложкіна, М.І.Пірен. - К.-Чернівці: ЧДУ. - 17,0.

7. Соціальна психологія /Зо ред. М.Н.Корязва. - К.: Лябідь, 
1995. - 16,0.

8. Стадненко Н.И. Читанка: Підручник для 5 глосу допоміжної 
школи. - К. :Освіта, 1995. - 9,0.

Концепції, навчальні програми
1. Вавіна Л.С. Програми початкових класів спеціальних зага
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із ЗИР/: Трудове навчання. 5-9 .класи. --К. ::ІСД0.нІ995.-ІІ,8.

13. Ступнікова Л.С., Вавіна Л^С,. (Програма в .російської мови 
для 1-9 класів допоміжної аколи. - К. :1СД0, 1995. - 7,4 /рос, 
мова/.

14. Ютріна Е. А. Програмі: в -музики для спеціальних загальноос
вітніх шкіл інтенсивної -педагогічної корекції /для дітей із ЗПР 
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рекомендації. - К.,1995 - 3,5.

13. Райська Т.І. "Батьківський всеобуч” П частина /патронаж
на служба на дому/: Методичне забезпечення рівнів ранньої ін
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