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Міжнародний день жінок і дівчат у науці заснований

Генеральною Асамблеєю ООН у 2016 році для забезпечення

їхнього повного і рівного доступу до науки та участі в ній.

Наразі Україна займає 12 місце за кількістю жінок-учених в

рейтингу серед 41 країни світу. Українки успішно працюють у

різних галузях науки. Найбільше науковиць у галузі суспільних

(65,8%), медичних (65,2%), гуманітарних (60,3%) наук; у

технічних науках — 34,1%.

За сучасними даними ЮНЕСКО, жінки і дівчата, як і раніше,

в науковому середовищі представлені значно менше, ніж

чоловіки: в середньому лише 30 % науковців у всьому світі —

жінки.

Численні дослідження показали, що жінки в галузях STEM

(наука, технології, інженерія та математика) публікують менше

матеріалів, отримують менше грошей за свої дослідження і не

досягають у своїй кар'єрі більшого прогресу, ніж чоловіки.

Між тим, є чимало прикладів, які свідчать про значний

внесок жінок у науку.



Марія Склодовська-Кюрі

(народилась у Варшаві 1867 р.,

померла 1934 р., Пассі, Верхня Савоя, 

Франція)

Найвідоміша жінка-науковець у галузі

фізики та хімії, видатна вчена, засновниця

науки про радіоактивність, педагог,

громадська діячка.

Перша жінка-лауреат Нобелівської премії,

перший лауреат двох Нобелівських премій: з

фізики (1903) та з хімії (1911) і єдиний у світі

двічі лауреат саме з цих галузей. Авторка

«Трактату про радіоактивність» (1910).

Марія Склодовська-Кюрі. Шлях великої  дослідниці / Нова Польща. — Режим доступу: 

https://novapolshcha.pl/article/mariya-sklodovska-kyuri-shlyakh-velikoyi-doslidnici/

Журнал BBC History визнав Марію Склодовську-Кюрі найвпливовішою

жінкою світу. Вона стала першою жінкою-професором Сорбонни, а також

отримала кілька почесних докторських ступенів.

https://novapolshcha.pl/article/mariya-sklodovska-kyuri-shlyakh-velikoyi-doslidnici/


Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко 
(народилася 1884 р., м. Харків, померла 1973 р. 

у м. Дорн, Німеччина) 

Історик, архівіст, перша жінка приват-доцент

Університету святого Володимира в Києві, доктор

історичних наук, дійсний член Наукового товариства

імені Шевченка, академік Української Вільної

Академії наук та Міжнародної Академії наук у

Парижі. Вона зруйнувала міф про «Новоросію».

Видатний історик, науковець, біограф, археограф. 135

років від дня народження Наталії Дмитрівни

Полонської-Василенко (1884–1973) [Електронний ресурс]

— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/4648

Наталія Полонська-Василенко – в ім’я науки, всупереч

усьому [Електронний ресурс] — Режим доступу:

https://povaha.org.ua/nataliya-polonska-vasylenko-v-imya-

nauky-vsuperech-usomu/

Коло 

наукових 

інтересів

дослідження історії та 

археології України

ідеї самостійності та 

безперервності 

українського 

історичного процесу

державницькі школи в 

українській історіографії

http://nbuv.gov.ua/node/4648
https://povaha.org.ua/nataliya-polonska-vasylenko-v-imya-nauky-vsuperech-usomu/


Наталія Полонська-Василенко — авторка майже 200 наукових праць,

присвячених історії Запоріжжя та Південної України, які залишаються

актуальними і досі. У Мюнхені з-під пера Полонської-Василенко в 1969 році

вийшла книга «Видатні жінки України» — своєрідна данина фемінізму,

непересічним представницям жіноцтва від часів княжої доби. Вона є

автором посібника «Історико-культурний атлас з російської історії» з

пояснювальним текстом.

Українська історіографія = Ukrainische

Geschichtsschreibung / Наталія Полонська-

Василенко ; Укр. Вільний Ун-т. — Мюнхен :

[б. в.], 1971. — X, 104 c. — (Скрипти ; ч.

38).

Київ часів Володимира та Ярослава /

Н. Полонська-Василенко. — Прага : Вид-

во Юрія Тищенка, 1944. — 63 c.



Головною науковою працею дослідниця вважала двотомну «Історію

України». Перший том виданий 1972-го року, а другий — вже після смерті

дослідниці — у 1976 році.

Історія України / Наталія Полонська-Василенко. Т. 1 : До середини

XVII століття. — 3-тє вид. — Київ : Либідь, 1995. — LXXXVIII, 588, [3] с.

Історія України / Наталія Полонська-Василенко. Т. 2 : Від середини

XVII століття до 1923 року. — 3-тє вид. — Київ : Либідь, 1995. — 606,

[2] с.



Валентина Василівна Радзимовська 

(народилася у м. Лубни, Полтавщина, 1886 р., 

померла у 1953 р., США)

Професор, доктор медичних і фізіологічних

наук, засновниця української школи фізіологів і

біохіміків, а до того ж — громадська діячка.

Автор понад 60-ти праць із біохімії,

патофізіології, педіатрії, психоневрології,

фізіології, фтизіатрії.

Радзимовська Валентина Василівна [Електроний ресурс] — Режим доступу:

https://polbibliograf.blogspot.com/2016/10/blog-post_14.html

Внесок у науку
вивчення туберкульозу і 

лікування його у дітей

психофізіологія

патофізіологія 

невралгія педіатрія

фізіологія та гігієна дитинства

https://polbibliograf.blogspot.com/2016/10/blog-post_14.html


Основні праці

До питання про інтравенозну ін'єкцію лугів :

доповідь в Академії наук / В. Радзимовська. —

Київ,1923.

Фізіологія людини і свійських тварин : підруч. для студ. мед. та

ветерин. вищ. шкіл / В. Радзимовська. — Мюнхен : УТГІ, 1948—1949.

Діти часів революції. Фізичний розвиток дітей України / В.

Радзимовська. — Київ : Час, 1923.

Валентина Радзимовська / Іван Розгін. —

Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, — 1968.

— 48 с. (Серія: Українські вчені ; ч. 15). — Режим

доступу: https://diasporiana.org.ua/ukrainica/6476-rozgin-i-

valentina-radzimovska/

On the influence of changes of concentration of the H[unk] resp. OH′

ions on the life of the tissue cells of vertebrates / A. A. Krontovski, V. V.

Radzimovska // The Journal of Physiology. — 1922. — Vol.56, Issue5 (July

21). — Pр. 275—282. URL: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1922.sp002010

https://diasporiana.org.ua/ukrainica/6476-rozgin-i-valentina-radzimovska/
https://doi.org/10.1113/jphysiol.1922.sp002010


Ніна Опанасівна Вірченко 

(народилася 5 травня 1930 р. у с. Завадівка, 

Черкаської обл.)

Професор кафедри математичного аналізу і

теорії ймовірностей, доктор фізико-математичних

наук, одна з найвідоміших українських математиків.

Ніна Вірченко визнана не лише в Україні, але і за

кордоном — вона член Австралійського,

Американського, Бельгійського, Единбурзького,

Лондонського математичних товариств.

Вірченко Ніна Опанасівна. Її життя: Україна і математика [Електронний ресурс] // НТУ “КПІ ім. І. 

Сікорського” — Режим доступу: https://kpi.ua/virchenko-about

Коло 

наукових 

інтересів

теорія змішаних крайових задач

узагальнених аналітичних функцій інтегральні перетворення

сингулярні диференціальні рівняння 

спеціальні функції

сингулярні диференціальні рівняння з 

частинними похідними

історія та методика математики 

https://kpi.ua/virchenko-about


Автор понад 500 наукових і науково-методичних праць, зокрема 20

книг, виданих українською, англійською та японською мовами.

Від 1963 р. й донині керує науковими семінарами «Крайові задачі»,

«Спеціальні функції», «Диференціальні рівняння та їх застосування» тощо.

Окрему цінність становлять її праці правозахисного характеру «Про

заборону української мови (XVII—XX ст.)» та «Дещо про українську

математичну термінологію», книга спогадів «Зернини з доріг життя

мого...».

Математичні усмішки /

Вірченко Н. О. — Київ :

Задруга, 2014. — 676 с.

«Зернини з доріг життя мого…»

(Книга споминів) /Ніна Вірченко. —

Київ : Задруга, 2011. — 760 с. + 48 с.

іл.



Ольга Олександрівна Броварець 

(народилася 1986 р., м. Ніжин, Чернігівскої обл., 

померла 2022 р.) 

український біофізик, доктор фізико-

математичних наук, лауреат премії Scopus Awards

Ukraine року в номінації "Найкращий колектив вчених,

який досяг значних наукових результатів без західних

колаборацій" і премії Президента України для молодих

вчених, а ще — провідний науковий співробітник

відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту

молекулярної біології і генетики НАН України. Ольга

— наймолодша доктор наук в Україні, вона стала

доктором у віці 29 років. Її відкриття дають розуміння

наслідків, до яких призводять мутації. Саме Ольга

вирахувала закономірність, за якою відбуваються

мутації в ДНК, що призводять до раку і безлічі інших

хвороб.

Наукові 

дослідження

механізми та закономірності розвитку раку 

та багатьох інших хвороб

програмування ракових клітин на 

«самогубство»вирахування закономірності, за якою 

відбуваються мутації в ДНК

Броварець Ольга Олександрівна [Електронний ресурс] — Режим

доступу:https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000001379

https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000001379


Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій :

автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець Ольга

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. :

рис., табл.

Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами

транзицій і трансверсій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 /

Броварець Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ,

2011. — 20 с. : рис., табл.



Олександра Яківна Савченко
(8 травня 1942, Ізмаїл – 6 листопада 2020) 

українська педагогиня, академік-засновниця Національної

академії педагогічних наук України, доктор педагогічних

наук, професор, заслужена працівниця освіти України,

почесна професорка багатьох ВИШів України.

Олександра Яківна – відомий вчений у галузі загальної

педагогіки та дидактики початкової школи, автор

оригінальної педагогічної системи формування та

розвитку пізнавальної активності та самостійності

школярів. Є фундатором потужної наукової школи.

Олександра Яківна є автором або співавтором понад 700

наукових праць та низки підручників.

Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання

навчальних досягнень молодших школярів на засадах

компетентнісного підходу : колект. моногр. / [О. Я. Савченко та

ін.]. – Київ : Пед. думка, 2012. – 192 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/6983/4/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf

Внесок О. Я. Савченко в розвиток історико-педагогічної науки України

[Електронний ресурс] / Лариса Березівська – Режим доступу:
https://lib.iitta.gov.ua/713261/1/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D

0%9E.%20%D0%AF.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://lib.iitta.gov.ua/6983/4/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713261/1/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E.%20%D0%AF.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf


Провідні науковиці НАПН України



Сухомлинська Ольга Василівна 
(народилася 29 вересня 1946 р., смт. Онуфріївка, 

Кіровоградська обл.) 

відома в Україні й за її межами вчена в галузі загальної

педагогіки та історії педагогіки, доктор педагогічних наук,

професор, дійсний член Національної академії педагогічних

наук України, академік-секретар Відділення загальної

педагогіки та філософії освіти НАПН України (1994–2017),

заслужений діяч науки і техніки України, почесний

професор кількох вітчизняних університетів, Пекінського

педагогічного університету, Тяньцзінської академії

педагогічних наук (КНР).

Коло 

наукових 

інтересів 

методологія наукового дослідження, історія

української і зарубіжної педагогіки

теоретико-методологічні основи історико-

педагогічної науки та порівняльної педагогіки

українська педагогіка періоду 20–30-х рр. ХХ ст.

теорія і практика виховання

біографістика, сухомлиністика



Науковий доробок О. В. Сухомлинської становить понад 400 праць,

серед яких: монографії, навчально-методичні посібники, довідкові

видання, статті, вміщені в українських і зарубіжних наукових

збірниках, матеріалах наукових конференцій, періодичних виданнях.

Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних

проблем / О. В. Сухомлинська. – Київ : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні

тенденції й індивідуальний пошук / О. В. Сухомлинська. –

Київ : Всеукр. фонд «Добро», 2006. – 43 с.

Академік Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч. /

НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.:

Березівська Л. Д., Страйгородська Л. І., Деревянко Т. М., Павленко

Т. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Березівська Л.

Д.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 212 с. – (Серія «Академіки НАПН

України» ; вип. 32). – Режим доступу:

https://dnpb.gov.ua/Sukhomlynska_O_V-2021.pdf

https://dnpb.gov.ua/Sukhomlynska_O_V-2021.pdf


Світлана Олександрівна Сисоєва   

(народилася 20 лютого 1948 року, у м. Пхеньян, 

Північна Корея) 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член

(академік) НАПН України, заслужений працівник освіти

України, академік-секретар Відділення філософії

освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН

України, професор Вищої педагогічної школи Спілки

польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща).

Координатор українсько-польського освітнього

проекту «Проблеми освіти у Польщі та в Україні в

контексті процесів глобалізації та євроінтеграції» (з

2008 року).

Методологія науково-педагогічних досліджень

Компаративістика у сфері освіти Освітологія

Педагогіка творчості Теорія і методика професійної освіти

Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології

в освіті

Сисоєва Світлана Олександрівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://kubg.edu.ua/2011-07-12-08-24-16/komanda-ndlo/157-no-name.htm

Професійний і 

науковий інтерес

https://kubg.edu.ua/2011-07-12-08-24-16/komanda-ndlo/157-no-name.htm


Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури :

монографія / Світлана Сисоєва ; Нац. акад. пед. наук України,

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. − Київ : Едельвейс, 2014. − 399

с. − Режим доступу:
https://lib.iitta.gov.ua/711910/1/S_Sysoieva_2014_Tvorchiy_rozvytok_Fahi

vziv_.pdf

Психологія та педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл.

непед. профілю традиц. та дистанц. форм навчання

/ С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; НАПН України, Ін-т пед. освіти та

освіти дорослих АПН України, Кременчуц. ін-т Дніпропетр. ун-

ту економіки та права. − Вид. 2-ге, допов. та випр. −
Кременчук : [Б. в.], 2008. – 531 с.

Основи педагогічної творчості : підруч. для студ.

вищ. пед. навч. закл. / Світлана Сисоєва ; НАПН

України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН

України. − Київ : Міленіум, 2006. − 345 с. − Режим

доступу:
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7585/1/%D0%A1%D0%B8%

D1%81%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%2

0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87.PDF

https://lib.iitta.gov.ua/711910/1/S_Sysoieva_2014_Tvorchiy_rozvytok_Fahivziv_.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7585/1/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87.PDF


Нелля Григорівна Ничкало

(народилася 26 вересня 1939 р., с. Старогнатівка, 

Донецької обл.) 

Провідний вчений у галузі професійної педагогіки,

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України,

дійсний член Міжнародної академії педагогічних наук та

Міжнародної академії акмеологічних наук, академік-

секретар Відділення професійної освіти та освіти дорослих

НАПН України.

Наукові 

інтереси

проблеми теорії та історії педагогіки

розвиток науково-педагогічних шкіл

Республіки Польща й України

розвиток неперервної професійної освіти

дидактика профтехосвіти

Ничкало Нелля Григорівна [Електронний ресурс]

// Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу:

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74075

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74075


Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного

розвитку особистості : зб. наук. пр. /редкол.: І. А. Зязюн

(голова), О. М. Отич та ін.; упоряд.: О. М. Отич, О. М. Боровік;

Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед. освіти і

освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2014. – 544 с.

Нелля Григорівна Ничкало – академік НАПН

України : бібліогр. покажч./НАПН України. Ін-т пед.

освіти і освіти дорослих, ДНПБ України імені В. О.

Сухомлинського; упоряд.: Штома Л. Н. бібліограф,

Пономаренко Л. О.; наук. ред. Рогова П. І. – 2-ге

вид., доповн. – Київ, 2011. – 212 с. – (Академіки

НАПН України; вип. 15)



Лариса Дмитрівна Березівська 

(народилася 21 вересня 1965 року, 

м. Переяслав, Київської області) 

Історик, педагог, провідний фахівець у галузі

історії освіти, доктор педагогічних наук,

професор, член-кореспондент НАПН України,

заслужений діяч науки і техніки України, директор

Державної науково-педагогічної бібліотеки

України імені В. О. Сухомлинського НАПН України.

Коло 

наукових 

інтересів

проблеми методології історико-
педагогічної науки

історія державної освітньої політики

реформування шкільної освіти

розвиток громадсько-педагогічного руху в
Україні

педагогічне джерелознавство

біографістикасухомлиністика

Березівська Лариса Дмитрівна [Електронний ресурс] // ДНПБ України : офіц сайт. – Режим доступу:

https://dnpb.gov.ua/ua/березівська-лариса-дмитрівна/

https://dnpb.gov.ua/ua/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0/


Авторка понад 400 наукових праць, зокрема, низки монографій і

посібників для вищих навчальних закладів. Серед них: «Реформування

шкільної освіти в Україні в ХХ столітті»(2008), «Реформи шкільної освіти в

Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі» (2011),

«Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ — перша

третина ХХ ст.)» (2013, у співавторстві).

Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких

товариств (друга половина XIX − поч. XX ст.) / Л. Д. Березівська.

− Київ : Молодь, 1999. − 191 c.

Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної

освіти в Україні у ХХ століття : автореф. дис. … д-ра пед. наук :

13.00.01 / Березівська Лариса Дмитрівна ; [наук. консультант

Сухомлинська Ольга Василівна] ; Ін-т педагогіки АПН України. −

Київ, 2009. − 43 с.

Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ

столітті : монографія / Л. Д. Березівська ; Ін-т

педагогіки АПН України ; [наук. ред. О. В.

Сухомлинська]. − Київ : Богданова А. М., 2008. − 406 с.



Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті:

документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для

студентів вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ;

Ін-т педагогіки НАПН України. − Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса

Шевченка», 2011. − 384 с. : табл.

Реформування загальної середньої освіти в Україні

у ХХ столітті крізь призму джерелознавства : наук.-

допом. бібліогр. покажч. / Л. Д. Березівська ; НАПН

України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ

України ім. В. О. Сухомлинського. − Вінниця : Твори,

2019. − 251 с. − Режим доступу:

http://dnpb.gov.ua/Berezivska_L.D._Reforming_general_sec

ondary_education_2019.pdf

Лариса Дмитрівна Березівська: історик, педагог,

бібліотекознавець : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ

України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Вербова В. В.,

Горбенко Н. А., Страйгородська Л. І.; наук. ред. Добко Т. В.]. −

Київ, 2020. − 166 с. − (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 35). −

Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=24969

http://dnpb.gov.ua/Berezivska_L.D._Reforming_general_secondary_education_2019.pdf
https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=24969


Лариса Борисівна Лук’янова

(народилася 17 грудня 1956 р. у м. Коломия Івано-

Франківської обл.) 

Доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Інституту

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана

Зязюна НАПН України.

Коло 

наукових 

інтересів 

теорія і методика освіти дорослих екологічна освіта

законодавче забезпечення освіти дорослих

підготовка педагогічного персоналу для

роботи з дорослими

дослідницький пошук обґрунтування

концептуальних засад підготовки і

перепідготовки дорослого населення

розроблення і впровадження технологій навчання наукових,

науково-педагогічних працівників у системі формальної та

неформальної освіти

Лукߴянова Лариса Борисівна [Електронний

ресурс] // Енциклопедія сучасної України. –

Режим доступу:

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59

244

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59244


Освіта дорослих: сучасні стратегії і практики в Україні та

зарубіжжі : монографія / Лариса Лук’янова. – Київ : ТОВ «Юрка

Любченка», 2020. – 340 с.

Організація контролю знань з екології : навч.-метод. посіб.

для викладачів / Л. Лук'янова. – Київ : ТОВ «ДСК – Центр»,

2016. – 180 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/705865/1/

Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний

досвід : наук.-аналіт. доп. / Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук’янова,

Л. О. Хомич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти

дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України ; за ред. В. Г. Кременя. –

Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2021. – 54 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/726268/1/analit_dopovid_2021.pdf.

https://lib.iitta.gov.ua/705865/1
https://lib.iitta.gov.ua/726268/1/analit_dopovid_2021.pdf


Валентина Олександрівна Радкевич

(народилася 13.07.1956 р.)

доктор педагогічних наук, професор, дійсний

член (академік) Національної академії

педагогічних наук України, іноземний член

Академії педагогічних наук Республіки

Казахстан, член Президії Всеукраїнської

асоціації працівників професійно-технічної

освіти, Ради з питань розвитку професійної

(професійно-технічної) освіти, директор

Інституту професійно-технічної освіти НАПН

України.

проблеми модернізації професійної підготовки

кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів

розроблення проєктних і дистанційних педагогічних

технологій

створення інформаційно-освітнього середовища професійно-

технічних навчальних закладів



Теоретичні і методичні засади професійного навчання у

закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія

/ Валентина Радкевич ; за ред. Неллі Ничкало ; АПН України,

Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : [б. в.],

2010. - 423 с. - Бібліогр.: с. 385-423.

Авторка і співавторка понад 220 наукових праць, зокрема "Державні стандарти 

професійної освіти: теорія і методика", "Теоретичні і методичні засади професійного 

навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю", "Педагогічні засади 

організації професійного навчання на виробництві", "Тенденції трансформаційних 

змін професійної освіти в добу незалежності України", "Наукова платформа 

професійної освіти: сталий розвиток" та інших.

Професійне навчання дорослого населення: теоретико-

методологічні засади : монографія / Ничкало Н. Г., Радкевич В.

О.; Щербак О. І. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед.

освіти і освіти дорослих. – Київ ; Кіровоград : Імекс, 2013. – 263

с. : рис. – Бібліогр. в кінці розд. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/11191/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E

%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF_2013.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/11191/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF_2013.pdf


Жінки в науці. 11 українок, відкриття

яких змінили світ [Електронний ресурс] //

Рубрика. — Режим доступу:

https://rubryka.com/article/ukrainian-women-

in-science/

Міжнародний день жінок та дівчат у

науці [Електронний ресурс] // Науково-

дослідна частина Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. — Режим

доступу:

http://science.knu.ua/news/official/3566/

https://rubryka.com/article/ukrainian-women-in-science/
http://science.knu.ua/news/official/3566/


Наука — це вона [Електронний ресурс]

//STEM is FEM. — Режим доступу:

https://stemisfem.org/she_is_science

Жінка і наука в Україні / Троян В. М. — Київ :

Академперіодика, — 2022. — 122 с. — Режим доступу:

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.453.134

У книзі висвітлено діяльність вперше свореної в Україні громадської

організації «Жінки в науці». Досліджено становище і роль жінки-вченої в

науково-освітній галузі, виявлено відмінність у розвитку наукової

кар’єри жінок і чоловіків та наведено приклади наукового внеску жінок у

історичному й сучасному аспектах. Описано проєкти та заходи,

спрямовані на виховання наукової молоді на засадах гендерної рівності.

Для наукових, громадських працівників, державних управлінців у сфері

освіти та науки.

https://stemisfem.org/she_is_science
https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.453.134


Науковиці : серія документальних відео про

українських жінок у науці. — Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=2vVyVtjvXjg&ab_ch

annel=Українськерадіо

Науковиці : серія документальних відео про

українських жінок у науці. — Режим доступу:

https://inscience.io/womeninscience/

Науковиці : серія документальних відео про

українських жінок у науці. — Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=QHNh5d668Y4&ab_

channel=INSCIENCE

https://www.youtube.com/watch?v=2vVyVtjvXjg&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://inscience.io/womeninscience/
https://www.youtube.com/watch?v=QHNh5d668Y4&ab_channel=INSCIENCE


Українська Премія L'Oréal-UNESCO «Для жінок у науці». — Режим доступу:

https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/articles/commitment/for-women-in-science/

Жінки в науці : документальний фільм. — Режим доступу:

https://www.netflix.com/ua/title/81303549

https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/articles/commitment/for-women-in-science/
https://www.netflix.com/ua/title/81303549


Жінки роблять науку красивішою!



Адреса:
вул. М. Берлинського, 9
Київ, 04060
Україна

E-mail:

dnpb@i.ua (для офіційних звернень)

dovidka_dnpb@i.ua (для довідок)

fond.dnpb@ukr.net (послуги для 

віддалених користувачів)

metodist08@i.ua (методичний

супровід)

https://dnpb.gov.ua/ua/

Виставку підготувала Авер’янова А. Й. — головний
бібліотекар відділу зберігання фонду та
обслуговування користувачів;
відповідальна — завідувач відділу Бондарчук О. Б.

Використано матеріали з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
та інтернет-ресурси

https://dnpb.gov.ua/ua/

