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Життя подарувало Вам щасливу долю – засівати

ниву майбутнього. І нехай у Вашій душі ще багато літ

панує гармонія творчості, якої Ви так натхненно

навчали й навчаєте молодих українських педагогів.

Нехай здійснюються усі Ваші найпотаємніші мрії,

напевно, найперша з яких у цей тяжкий для

Батьківщини час, мрія про перемогу, про мир,

добробут і злагоду. Тож нехай здоров'я Ваше буде

міцним, а віра, надія і любов не полишають ні на

хвилину!

Із днем народження! Довгих і плідних літ!

Колектив Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

сердечно вітає Світлану Олександрівну Сисоєву 

з ювілеєм!



З 1971 року навчалась в аспірантурі на кафедрі ядерної фізики.

Свій трудовий шлях Світлана Олександрівна розпочала з посади вчителя

фізики у 91 школі м. Києва, далі – заступник директора з навчально-виховної

роботи школи-новобудови № 225, директор середньої школи № 223,

директор педагогічного училища № 3 м. Києва (зараз – коледж при

педагогічному університеті ім Бориса Грінченка)

Світлана Олександрівна народилась 20 лютого

1948 року у м. Пхеньян (Північна Корея). У 1949 році

родина повернулася до Києва.

У 1966 році закінчила середню школу № 91 м. Києва

з золотою медаллю і вступила на фізичний факультет

(кафедра ядерної фізики) Київського державного

університету імені Т. Г. Шевченко, який закінчила у

1971 році з відзнакою.

1989 – очолила кафедру педагогічної творчості Київського

державного педагогічного університету імені О.М. Горького.

З вересня 2010 року С. О. Сисоєва працює в Київському

університеті імені Бориса Грінченка на посаді завідувача

науково-дослідної лабораторії освітології.



1987 року захистила дисертацію на тему «Педагогічні основи

координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із

спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки у Київському

державному педагогічному університеті імені О. М. Горького.

У жовтні 1997 року отримала науковий ступінь

доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04

«Теорія і методика професійної освіти», захистивши

дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні основи

підготовки вчителя до формування творчої

особистості учня».



З 2003 року – член-кореспондент НАПН України.

З 1995 року по 2010 року С. О. Сисоєва –

завідувач відділу педагогіки і психології вищої школи,

а пізніше – відділу інноваційних педагогічних

технологій Інституту педагогіки та психології

професійної освіти АПН України (нині — Інститут

педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України).

1999 року здобула наукове звання професора з теорії і методики

професійної освіти.

З травня 2001 року – 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).

З жовтня 2016 року – дійсний член (академік) НАПН України,

академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії

освіти.



Професійний і науковий інтерес

❖ Теорія і методика професійної освіти.

❖ Педагогіка творчості.

❖ Компаративістика у сфері освіти.

❖ Методологія науково-педагогічних досліджень.

❖ Освітологія.

❖ Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті.



«Педагогічна творчість займає

особливе місце серед різних видів

творчості, оскільки саме вона визначає

вектори динамічного розвитку всіх

творчих процесів людства. Носієм

педагогічної творчості є вчитель, який

стоїть біля витоків розвитку

особистості кожної людини».
С. О. Сисоєва

(З передмови до підручника

“Основи педагогічної творчості”, 2006)



Відділення загальної педагогіки та

філософії освіти // Національна

академія педагогічних наук України – 25 років

= National academy of education sciences of

Ukraine – 25 years / [редкол.: В. Г. Кремень

та ін.]. – Київ : Альфа-Віта, 2017. – С. 14. –

Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/1U4FWyXsXatx7E

uuEvHw1JYkUvRKOWdG6/view

Сисоєва Світлана Олександрівна

// Національна академія педагогічних наук

України. 1992–2017 роки : (біографічний

довідник) / редкол.: Кремень В. Г та ін.]. –

Київ : Сам, 2017. – С. 34. – Режим доступу:

http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/03/2018_03_26-2.pdf

Талановитий педагог-науковець,

творча особистість 

https://drive.google.com/file/d/1U4FWyXsXatx7EuuEvHw1JYkUvRKOWdG6/view
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/2018_03_26-2.pdf


Відділення загальної педагогіки та

філософії освіти // Національна академія

педагогічних наук України : інформ. довід.

/ НАПН України ; [авт.: Березівська Л. Д. та

ін. ; редкол.: В. Г. Кремень та ін.]. – Київ :

Сам, 2017. – С. 21–30.

Сисоєва Світлана Олександрівна

// Науковці України ХХ–ХХІ століть :

метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж.

НАН України. – Київ : [б. в.], 2010. – С. 272–

273.

Сисоєва Світлана Олександрівна // Україна

наукова = Science in Ukraine : довідково-іміджеве вид.

Т. 2 / НАПН України. – Київ : Укр. акад. геральдики,

товар. знаку та логотипу, 2010. – С. 31.



Sysojewa Swietlana // Złota Księga Nauk

Społecznych 2014 / Krzysztof Pikoń – Gliwice : Helion,

2014.

Sysojewa Swietlana (Sysoieva Switlana) // Złota

Księga Nauki Polskiej : w 100 rocznicę odzyskania

niepodległości. T. 2, M-Ż / redaktor naczelny Krzysztof

Pikoń, dyrektor projektu Agnieszka Sokołowska, Paweł

Pikoń. – Gliwice : Helion, 2020. – S. 507–508.

Sysojewa Swietłana // Ztota Księga Nauki Polskiej :

Naukowcy Zjednoczonej Europy / Polski Instytut

Biograficzny. – Gliwice, 2006. – S. 792–793.



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

https://naps.gov.ua/ua/structure/dep

artments/philosophy/

https://kubg.edu.ua/2011-07-12-08-24-16/komanda-ndlo/157-no-name.html
https://naps.gov.ua/ua/structure/departments/philosophy/


Громадська діяльність

Світлана Олександрівна Сисоєва – засновник

Благодійного фонду імені Антона Макаренка,

діяльність якого спрямовано на підтримку

наукових досліджень у галузі педагогіки та

психології (з 2000 року).

Член Всеукраїнської громадської організації

«Українська Академія Акмеологічних Наук»,

яка була заснована 2006 року ініціативною

групою вчених і об’єднала зусилля

вітчизняних науковців та фахівців в галузях

педагогіки, психології, економіки,

правознавства, соціології, мовознавства,

управління тощо, які досліджують різні

аспекти акмеологічної теорії і практики.

https://kubg.edu.ua/2011-07-12-08-24-

16/komanda-ndlo/157-no-name.html

http://www.kmpu.edu.ua/index.php?option=

com_content&view=article&id=61&Itemid=67

https://kubg.edu.ua/2011-07-12-08-24-16/komanda-ndlo/157-no-name.html
http://www.kmpu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=67


Нагороди та відзнаки

Медаль «В пам’ять 

1500-річчя Києва» 

(1982)

Відмінник 

освіти України 

(1987)

Медаль 

ім. А. С. Макаренка 

(1988)

Заслужений 

працівник освіти 

України (2003)

Перша премія НАПН України за 

підручник «Основи педагогічної 

творчості» (2007)



Нагрудний знак 

«К. Д. Ушинський» 

НАПН України (2007) 

Золота медаль 

«М. П. Драгоманов. 1841–1895 рр.» 

Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова 

(2008) 

Нагрудний знак «За 

наукові досягнення» 

МОН України (2008) 

Орден Почаївської ікони 

Божої Матері (2012)
Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня (2018) 



Медаль «Павла Влодковіца» 

Республіка Польща (2022)
Нагрудний знак НПУ ім. Бориса 

Грінченка «За служіння 

університету»

Диплом за вагомий внесок у розвиток 

наукових шкіл України 



http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002478

https://scholar.google.com.ua/citations?user=

Th6bgckAAAAJ&hl=uk

Наукометричні профілі вченої

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002478
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Th6bgckAAAAJ&hl=uk


https://orcid.org/0000-0003-

2499-732X

Наукові праці С. О. Сисоєвої в електронній бібліотеці НАПН

України

https://lib.iitta.gov.ua/

https://orcid.org/0000-0003-2499-732X
https://lib.iitta.gov.ua/


Наукові праці

Сисоєва С. О. — автор близько 500 наукових праць, частина з яких входять

до наукометричних баз SCOPUS та WEB of SCIENCE. Серед них — монографії,

підручники, методичні посібники, зокрема:

Освіта і особистість в умовах

постіндустріального світу : [монографія] / Світлана

Сисоєва ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти

дорослих НАПН України. – Київ : [Б. в.], 2008. –

323 с.

Вища освіта України: реалії сучасного

розвитку : [монографія] / Світлана Сисоєва, Ніна

Батечко ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка, Нац. ун-т

біоресурсів і природокористування України. – Київ :

ЕКМО, 2011. – 341 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/711930/1/S_Sysoeva_2011_KUBG.

pdf

https://lib.iitta.gov.ua/711930/1/S_Sysoeva_2011_KUBG.pdf


Освітологія: витоки наукового напряму : [монографія]

/ [авт. кол.: Огнев'юк В. О., Сисоєва С. О. та ін.] ; Київ. ун-т

ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2012. – 334 с. –

Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/711924/2/S_Sysoeva_2012_KUBG.pdf

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_rozvy

tok_Fahivziv_.pdf

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія :

монографія / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа

Спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; за ред.:

Василя Кременя та ін. ; [наук. рада: Василь Кремень, Тадеуш

Левовицький, ... Світлана Сисоєва та ін.]. – Київ : Едельвейс,

2013. – 459 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/711911/1/ukr_pol_monograf_478_06.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/711924/2/S_Sysoeva_2012_KUBG.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/711910/1/S_Sysoieva_2014_Tvorchiy_rozvytok_Fahivziv_.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/711911/1/ukr_pol_monograf_478_06.pdf


Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти : монографія

/ редкол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Я. С. Фруктова. –

Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 912 с.

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15356/1/Sysoieva_2016_

monografia.pdf

Неперервна професійна освіта: філософія,

педагогічні парадигми, прогноз : [монографія]

/ В. П. Андрющенко, І. А. Зязюн, С. О. Сисоєва [та ін.] ;

ред. В. Г. Кремень ; НАПН України, Ін-т педагогіки і

психології проф. освіти АПН України. – Київ : Наук. думка,

2003. – 852 с.

Педагогічна творчість: методологія, теорія,

технології : [монографія] / [авт.: В. П. Андрущенко,

С. О. Сисоєва, Н. В. Гузій та ін.] ; Нац. пед. ун-т

ім. М. П. Драгоманова. Ін-т історії та філософії пед.

освіти. – Київ : [б. в.], 2005. – 183 с.

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15356/1/Sysoieva_2016_monografia.pdf


Концепція освіти дітей раннього та

дошкільного віку: новий погляд

/ С. О. Сисоєва, О. Д. Рейпольська // Вісник

Національної академії педагогічних наук

України – 2020 – № 2(1) – С. 1–10. – Режим

доступу:

https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article

/view/43/69

Війна в Україні. Рефлексії науковців

Польщі / С. О. Сисоєва // Вісник Національної

академії педагогічних наук України – 2022 –

№ 4(1) – С. 1–5. – Режим доступу:

https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/

view/250

https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/43/69
https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/250


Розвиток порівняльної професійної

педагогіки в Україні: освітологічний контекст

/ Світлана Сисоєва // Освітологія. – 2018. – № 7. –

С. 49–58. – Режим доступу:

https://www.researchgate.net/publication/329369462

_Development_of_comparative_professional_educat

ion_in_Ukraine_educological_context/fulltext/5c052a

d1a6fdcc315f98d8af/Development-of-comparative-

professional-education-in-Ukraine-educological-

context.pdf

Новий закон України «Про вищу освіту»:

дискусійні аспекти наукового тезаурусу

/ С. О. Сисоєва // Освітологічний дискурс. –

2015. – № 3. – С. 261–269. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_3_27

https://www.researchgate.net/publication/329369462_Development_of_comparative_professional_education_in_Ukraine_educological_context/fulltext/5c052ad1a6fdcc315f98d8af/Development-of-comparative-professional-education-in-Ukraine-educological-context.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_3_27


Cultural problems of education in pedagogical

research of Ukrainian and Polish scientists / Svetlana

Sysoieva // Educacja miedzkulturowa. – 2015. – nr. 4. –

s. 73–90

Oświata jak obiekt badań / S. Sysojewа //

Сałosciowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią

/ red.: T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, S. Sysojewа. –

Warszawа, 2011. – S. 67–85.



Освітологія : хрестоматія для студ. вищ. навч. закл.

/ Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад. Огнев'юк В. О.,

Сисоєва С. О. ; літ. ред. Видайчук Т. Л.]. – Київ :

Едельвейс, 2013. – 742 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/711977/1/sys-khrestomat.pdf

Підручники, науково-методичні посібники

Освітологія: фахова підготовка : навч.-метод. посіб. / за

ред. В. О. Огнев'юка ; [авт. кол.: Огнев'юк В. О., Сисоєва С. О.

[та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса

Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 620 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/711892/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1

%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%

D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%8

2%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf

Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти : навч.-метод.

посіб. / [авт. кол.: В. О. Огнев'юк, С. О. Сисоєва, О. Б. Жильцов та ін.]. –

Київ : Едельвейс, 2015. – 463 с. – Режим доступу:
https://lib.iitta.gov.ua/712016/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%

D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%

D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%9

6%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1

%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/711977/1/sys-khrestomat.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/711892/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/712016/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2 %D1%83 %D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96 %D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA .pdf


Інтерактивні технології навчання дорослих :

навч.-метод. посіб. для викладачів системи формал.,

неформал. та інформал. освіти дорослих / Світлана

Сисоєва ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка. – Київ :

ЕКМО, 2011. – 320 с. – Режим доступу:

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/osvitology

/book_sisoeva-internet.pdf

Освітні системи країн Європейського Союзу:

загальна характеристика : навч. посіб. для студ. вищ.

навч. закл. / Світлана Сисоєва, Тетяна Кристопчук ; НАПН

України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Рівне : Овід,

2012. – 351 с. – Режим доступу:

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4390/1/Sysoieva%20Osv

itni%20s.pdf

Педагогічний експеримент у наукових

дослідженнях неперервної професійної освіти : навч.-

метод. посіб. / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Ін-т пед.

освіти і освіти дорослих АПН України. – Луцьк :

Волинська обласна друкарня, 2009. – 458 с.

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/osvitology/book_sisoeva-internet.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4390/1/Sysoieva Osvitni s.pdf


Педагогічна творчість: розв'язування творчих

фахових задач засобами інформаційних технологій :

навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, О. Г. Смілянець ; Акад.

пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. Освіти,

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ун-т. – Вінниця :

[б. в.], 2006. – 180 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%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87.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.

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


Участь у конференціях, семінарах, форумах

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта –

2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та

глобалізації = Comparative and international education – 2021:

Education innovations in the context of european integration and

globalisation = Pedagogia comparativa si educatie internationala -

2021: Inovatii in educatie in contextul europenizarii si globalizarii :

матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 трав. 2021 р.,

м. Київ / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; за заг. ред.

О. І. Локшиної ; [програм. ком.: Олег Топузов, Олександр

Ляшенко, Світлана Сисоєва та ін.] – Київ ; Тернопіль : Крок,

2021. – 322 с. – Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-

content/uploads/2021/08/Comparative_2021_w.pdf

https://etest.org.ua/11-pedahohichna-

komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-

2021-innovatsiyi-v-osviti-v-konteksti-

yevropeyizatsiyi-ta-hlobalizatsiyi

https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Comparative_2021_w.pdf
https://etest.org.ua/11-pedahohichna-komparatyvistyka-i-mizhnarodna-osvita-2021-innovatsiyi-v-osviti-v-konteksti-yevropeyizatsiyi-ta-hlobalizatsiyi


https://www.youtube.com/watch?v=C

D08uNxinsI&t=1s

Методологічний Семінар «Проблема формування національної

ідентичності зростаючої особистості в умовах розбудови незалежної

України» (26 Серпня 2021 р.)

https://ipv.org.ua/2021/metodolohichnyy-seminar-problema-

formuvannia-natsionalnoi-identychnosti-zrostaiuchoi-

osobystosti-v-umovakh-rozbudovy-nezalezhnoi-ukrainy-26-

serpnia-2021-r/

https://www.youtube.com/watch?v=CD08uNxinsI&t=1s
https://ipv.org.ua/2021/metodolohichnyy-seminar-problema-formuvannia-natsionalnoi-identychnosti-zrostaiuchoi-osobystosti-v-umovakh-rozbudovy-nezalezhnoi-ukrainy-26-serpnia-2021-r/


https://tnpu.edu.ua/news/

5964/

Практична філософія і Нова українська школа :

матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 16 трав. 2019 р.

/ Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад.

пед. наук України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди,

Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.:

С. О. Сисоєва та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2019. – 131 с. –

Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-

content/uploads/2021/07/materialy_dopovidey-

vseukr.nauk_.16-travnya-2019r..pdf

https://tnpu.edu.ua/news/5964/
https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/materialy_dopovidey-vseukr.nauk_.16-travnya-2019r..pdf


Сучасні стратегії ґендерної освіти в

умовах євроінтеграції : збірник

матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції, 10–11 вересня

2020 р. / Тернопільський національний

педагогічний університет імені

Володимира Гнатюка ; за заг. ред.

В. П. Кравця, О. М. Кікінежді, ред. наук.

кол.: Ігор Гевко, Тамара Говорун,

...С Сисоєва та ін. – Тернопіль : ТНПУ,

2020. – 288 c. – Режим доступу:

https://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/2020

__final__Zbirnyk%20tez_Gender.pdf

Сисоєва С. О. Культурологія освіти як складова

освітології / Сисоєва С. О., Галицька М. М. // 1025-річчя

історії освіти в Україні: традиції, сучасність та

перспективи : збірник матеріалів Міжнарод. наук. конф.

(22.05.2014, м. Київ) – С. 3–13. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/711752/1/S_Sisoyeva_konf_NDL.pdf

https://tnpu.edu.ua/vyhovna robota/2020__final__Zbirnyk tez_Gender.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/711752/1/S_Sisoyeva_konf_NDL.pdf


Історія та філософія освіти в незалежній Україні:

здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з

міжнародною участю, 20 трав. 2020 р. / [Нац. акад. пед.

наук України та ін.] ; [редкол.: Сисоєва С. О. та ін.]. –

[Київ] ; [Біла Церква] : Авторитет [ФОП Курбанова Ю. В.],

[2020]. – 227 с. – Режим доступу:

https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/istoriya-ta-

filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-zdobutky-i-

strategiyi.pdf

Програма ІІ Міжнародної науково-практичної

конференції «Інформаційні технології в освіті та

науці» / Міністерство освіти і науки України,

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького, Інститут інформаційних

технологій і засобів навчання НАПН України та ін.; наук.-

програм. комітет: Солоненко А. М. (голова комітету),

Осадчий В. В., Спірін О. М., Сисоєва C. О. та ін. –

Мелітополь, 2021. – 25 с. Режим доступу:

https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/afb/afbecb5f2fa8252e9

289d16b7facfe7c.pdf

https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-zdobutky-i-strategiyi.pdf
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/afb/afbecb5f2fa8252e9289d16b7facfe7c.pdf


Наукова школа вченої

Наукова школа «Розвиток наук про освіту, творчості і

технологій у неперервній освіті, вивчення й узагальнення

міжнародного досвіду функціонування освітніх систем»

академіка НАПН України Світлани Сисоєвої // Літопис сучасної

науки й освіти України: наукові школи, авторські системи і концепції /

[редкол.: Кремень В. Г. та ін.]. – Київ : Альфа-Віта, – 2019. – С. 24.



Під науковим керівництвом С. О. Сисоєвої підготовлено і захищено 76

дисертаційних досліджень – 27 докторських та 49 кандидатських. Серед

них:

Ракітянська Л. М. Теорія і практика формування

емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного

мистецтва в університеті : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук:

13.00.04 / Ракітянська Людмила Миколаївна ; [наук.

консультант Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Криворіз.

держ. пед. ун-т. – Київ, 2021. – 40 с. – Режим доступу:

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34812/1/%D0%A0%D0

%B0%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%

BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9C.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%

B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Біляковська О. О. Система забезпечення якості

професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці

Польща та в Україні : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук:

13.00.04 / Біляковська Ольга Орестівна ; [наук. консультант

Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Львів. нац. ун-т

ім. Івана Франка. – Київ, 2020. – 40 с.

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34812/1/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 %D0%9B.%D0%9C. %D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf


Регейло І. Ю. Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних

кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття : автореф.

дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Регейло Ірина Юріївна ; наук. консультант

Сисоєва Світлана Олександрівна ; НАН України, Ун-т менеджменту освіти

НАПН України. – Київ, 2015. – 39 с. – режим доступу:

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6973/100300730.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y

Клопов Р. В. Теорія і практика професійної підготовки

майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із

застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. ...

д-ра пед. наук : 13.00.04 / Клопов Роман Вікторович ; наук.

консультант Сисоєва Світлана Олександрівна ; Запорізький

нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012 – 21 с.

Осадча К. П. Формування професійної компетентності майбутніх

учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис.

... канд. пед. наук : 13.00.04 / Осадча Катерина Петрівна ; наук. консультант

Сисоєва Світлана Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т

ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с. – режим доступу:

https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/726/%d0%90%d0%b2%

d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%

20%d0%9e%d1%81%d0%b0%d0%b4%d1%87%d0%b0.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6973/100300730.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/726/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82 %d0%9e%d1%81%d0%b0%d0%b4%d1%87%d0%b0.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Мосьпан Н. В. Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком

праці в Європейському Союзі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук:

13.00.04 / Мосьпан Наталя Вікторівна ; [наук. консультант

Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Київ. ун-т ім. Бориса

Грінченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Режим доступу:

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27790/1/%D0%90%D0%B2%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%20%D0%9C%D0%

BE%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD.pdf

Загородня А. А. Професійна підготовка фахівців

економічної галузі у закладах вищої освіти Республіки

Польща та України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 /

Загородня Алла Анатоліївна ; [наук. консультант Сисоєва

Світлана Олександрівна] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. –

Київ, 2020. – 40 с.

Дерека Т. Г. Акмеологічні засади неперервної професійної

підготовки фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра

пед. наук: 13.00.04 / Дерека Тетяна Григорівна ; [наук.

консультант Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Київ. ун-т ім.

Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 38 с.

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27790/1/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84 %D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD.pdf


Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного

забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в

умовах педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра

пед. наук: 13.00.04 / Осадчий Вячеслав Володимирович ;

[наук. консультант Сисоєва Світлана Олександрівна] ;

Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. –

Вінниця, 2013. – 40 с.

Наказний М. О. Теорія і практика проектування

діяльності дитячого закладу оздоровлення та

відпочинку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук:

13.00.07 / Наказний Микола Олексійович ; [наук.

консультант Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Ін-т пед.

освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2011. –

42 с.

Сігаєва Л. Є. Тенденції розвитку освіти дорослих в

Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ

століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 /

Сігаєва Лариса Євгеніївна ; [наук. консультант Сисоєва

Світлана Олександрівна] ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і

освіти дорослих. – Київ, 2010. – 41 с.



Конох А. П. Теоретичні та методичні засади

професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-

оздоровчого туризму у вищих навчальних

закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04

/ Конох Анатолій Петрович ; [наук. консультант Сисоєва

Світлана Олександрівна] ; Ін-т пед. освіти і освіти

дорослих АПН України. – Київ, 2007. – 42 с.

Поясок Т. Б. Система застосування інформаційних

технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у

вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед.

наук: 13.00.04 / Т. Б. Поясок ; [наук. консультант Сисоєва

Світлана Олександрівна] ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і

освіти дорослих. – Київ, 2010. – 42 с.

Соколова І. В. Теоретичні та методичні основи

професійної підготовки майбутнього вчителя за двома

спеціальностями на філологічних факультетах вищих

навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук:

13.00.04 / Соколова Ірина Володимирівна ; [наук.

консультант Сисоєва Світлана Олександрівна] ; НАПН

України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2008. –

44 с.



Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного

виховання та спорту у вищих навчальних закладах :

автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Сущенко Людмила

Петрівна ; [наук. консультант Сисоєва Світлана

Олександрівна] ; [Ін-т педагогіки і психології проф. освіти

АПН України. – Київ, 2003. – 45 с.

Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку

майбутнього соціального педагога в процесі професійної

підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04

/ Вайнола Ренате Хейкіївна ; [наук. консультант Сисоєва

Світлана Олександрівна] ; Нац. пед. ун-т

ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 44 с.



Грищук Ю. В. Розвиток педагогічної освіти у Республіці

Польща в контексті європейських інтеграційних

процесів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Грищук

Юлія Володимирівна ; [наук. кер. Сисоєва Світлана

Олександрівна] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. –

22 с. – Режим доступу:

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27104/1/%D0%93%D1%80%D0

%B8%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%D0%92._%D0%B0

%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%

D1%80%D0%B0%D1%82_.pdf

Пономаренко Н. Г. Підготовка експертів з освіти в

німецькомовних країнах Європейського Союзу : автореф. дис.

... канд. пед. наук: 13.00.04 / Пономаренко Наталя

Григорівна ; [наук. кер. Сисоєва Світлана Олександрівна] ;

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с.

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27104/1/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA %D0%AE.%D0%92._%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_.pdf


Титаренко І. О. Післядипломна освіта вчителя початкових

класів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи :

автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Титаренко Інна

Олегівна, [наук. кер. Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Ін-т

педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2005. –

22 с.

Уфімцева С. В. Організаційно-педагогічні умови творчого

розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу:

дошкільний навчальний заклад – початкова школа : автореф.

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уфімцева Світлана

Василівна, [наук. кер. Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Ін-т

пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ, 2007. – 20,

[1] с.



Біницька К. М. Розвиток вищих педагогічних шкіл у

Республіці Польща (друга половина XX – початок XXI

ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01

/ Біницька Катерина Миколаївна ; [наук. кер. Сисоєва

Світлана Олександрівна] ; Терноп. нац. пед. ун-т

ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 19 с.

Артеменко І. Е. Психолого-педагогічна підготовка

майбутніх податкових інспекторів засобами

інформаційно-комунікаційних технологій : автореф.

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Артеменко Інна

Едуардівна ; [наук. кер. Сисоєва Світлана

Олександрівна] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих

НАПН України. – Київ, 2010. – 24 с.

Мачинська Н. І. Модульна організація

загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в

умовах коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук:

13.00.04 / Мачинська Наталія Ігорівна ; [наук. кер.

Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Ін-т педагогіки і

психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2006. –

20 с.



Тригуб І. І. Професійна підготовка експертів у галузі

освіти у країнах Східної Європи : автореф. дис. ... канд.

пед. наук: 13.00.04 / Тригуб Ілона Іванівна ; [наук. кер.

Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Київ. ун-т ім. Бориса

Грінченка. – Київ, 2017. – 22 с.

Сергеєва О. С. Пріорітетні тенденції розвитку освіти

дорослих в освітній політиці Європейського

Союзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук:

13.00.01 / Сергеєва Ольга Степанівна ; [наук. кер.

Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Київ. ун-т ім. Бориса

Грінченка. – Київ, 2014. – 19 с.

Ткаченко Л. І. Проблема розвитку особистості в педагогічній

спадщині Григорія Савича Сковороди : автореф. дис. ... канд.

пед. наук: 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; [наук. кер. Сисоєва

Світлана Олександрівна] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН

України. – Київ, 2012. – 21 с. – Режим доступу:

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37676/1001606

48.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37676/100160648.pdf?sequence=1&isAllowed=y


С. О. Сисоєва – головний редактор двох фахових наукових видань

з педагогіки та психології, затверджених ВАК України: «Неперервна

професійна освіта: теорія і практика» (з 2001 року) та «Педагогічний

процес: теорія і практика» (з 2003 року).

Науковий редактор, член редколегій

http://pptp.kubg.edu.ua/

http://npo.kubg.edu.ua/

http://pptp.kubg.edu.ua/
http://npo.kubg.edu.ua/


Співредактор українсько-польського щорічника «Освітологія» (з

2012 року).

Член редакційної колегії наукових періодичних

видань Республіки Польща «Ruch pedagogiczny»,

«Educacya otwarta», рецензент у журналі

«Educacya miedzkulturowa».

https://osvitologia.kubg.edu.ua/inde

x.php/osvitologia

https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia


http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse

Education: Modern Discourses : scientific journal

/ National Academy of Educational Sciences of Ukraine. –

Київ : [б. в.], 2018. – Переклад заголовку: Освіта:

сучасні дискурси. – Editor in chief : Kremen V. Ed. :

Lugovyi V. Ed. : Sysoieva S.

За ініціативою Відділення філософії освіти, загальної та

дошкільної педагогіки НАПН України у 2018 р. засновано науковий

журнал (щорічник) Національної академії педагогічних наук України

"Education: Modern Discourses (Освіта: Сучасні дискурси)", який у

2021 р. увійшов до переліку фахових наукових видань України

категорії "Б". Журнал видається англійською мовою.

http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse


Відділення філософії освіти, загальної та

дошкільної педагогіки НАПН України: 30 років наукової

діяльності : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України,

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред.

Сисоєва С. О.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2022. – 368 с. –

Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2022/12/Viddilennya_filosofiyi_osvity-2022.pdf

Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України ;

[гол. ред. В. Г. Кремень ; заст. голов. ред. В. І. Луговий,

О. М. Топузов ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва ; редкол.:

О. І. Ляшенко, Н. Г. Ничкало, Л. Д. Березівська,

Л. Б. Лук’янова, О. В. Сухомлинська та ін.]. – 2-ге вид.,

допов. та перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с.

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України;

голов. ред. В. Г. Кремень, заст. голов. ред. О. Я.

Савченко, В. П. Андрущенко; відп. наук. секр.

С. О. Сисоєва ; редкол.: О. І. Ляшенко, Н. Г. Ничкало,

О. В. Сухомлинська та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. –

1040 с.

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/Viddilennya_filosofiyi_osvity-2022.pdf


Національна доповідь про стан і перспективи

розвитку освіти в Україні: монографія / Нац. акад.

пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя ; [редкол.

В. Г. Кремень, В. І. Луговий, … С. О. Сисоєва та ін.]. –

Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 384 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/726223/1/nac%20dopovid%202021%

20color%201%20%281%29.pdf

Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні

виміри : монографія / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка,

Вища пед. школа Спілки пол. учителів ; [редкол.:

В. О. Огнев'юк, С. О. Сисоєва та ін.]. – Київ : Київ. ун-т

ім. Б. Грінченка, 2015. – 367 с. . – Режим доступу:

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18862/1/V_Ternopilsk

a_KZOYV_PI.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/726223/1/nac dopovid 2021 color 1 (1).pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18862/1/V_Ternopilska_KZOYV_PI.pdf


Звіт про діяльність Національної академії

педагогічних наук України у 2020 р. / за заг. ред.

В. Г. Кременя ; ред. комісія: Кремень В.Г., Луговий В.І.,...

Сисоєва С.О. – Київ : НАПН України, 2021. – 473 с. –

Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/724623/1/Report_NAES_2020.pdf

Наукове забезпечення розвитку освіти в

Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до

25-річчя НАПН України) : [зб. наук. пр.] / Нац. акад.

пед. наук України ; [голова редкол. Кремень В. Г. ;

редкол. Луговий В. І., Топузов О. М., Сисоєва С. О. [та

ін.]. - Київ : Сам, 2017. – 399 с. – Режим доступу:

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Zbirnik_NAPN_Ukr.pdf

Paradygmaty oswiatowe i edukacja nauczycieli

/ red. W. Kremien, T. Lewowicki, S. Sysojewa.–

Warszawa : Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP ; Krakow :

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2010. – 374 s.

https://lib.iitta.gov.ua/724623/1/Report_NAES_2020.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Zbirnik_NAPN_Ukr.pdf


Шлях до себе – шлях до людей : Привітання,

спогади, враження від співпраці та зустрічей : До

70-річчя В. Г. Кременя / [голов. і наук. ред. В. І.

Кушерець ; відп. упоряд. Сисоєва С. О.]. – Київ :

Знання України, 2017. – 391 с. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/707458/1/TextK_%D0%9C%D0

%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%201.pdf

Національний освітньо-науковий глосарій

/ Нац. акад. пед. наук України ; [уклад. О. М. Топузов

та ін. ; редкол. В. Г. Кремень, В. І. Луговий, ...

С. О. Сисоєва та ін.]. – Київ : Конві прінт, 2018. –

271 с. – Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/1tGrKFlMOY8WIQz9LR_9

Co06JVZh3MrZF/view

https://lib.iitta.gov.ua/707458/1/TextK_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82 1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tGrKFlMOY8WIQz9LR_9Co06JVZh3MrZF/view


Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів

глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-

практ. конф., 22-24 квіт. 2009 р. / АПН України, Ін-т пед. освіти і

освіти дорослих АПН України, Вища пед. шк. Польс. спілки

вчителів, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; [наук. рада:

Василь Кремень (голова), Тадеуш Левовицький (співголова), Іван

Зязюн та ін.] ; за ред.: Василя Кременя, Тадеуша Левовицького,

Світлани Сисоєвої. – Київ ; Житомир : КІМ, 2009. – 799 с. + 1 бр. –

Бібліогр. у кінці ст.

Calosciowe ujecia edukacji – ku spotkaniu z

oswiatologia / red.: Tadeusz Lewowicki, Wiktor O. Ognewjuk,

Swietlana O. Sysoiewa. – Warszawa : Wyzsza Szkola

Pedagogiczna ZNP, 2011. – 359 s.



Світлана Олександрівна Сисоєва : бібліогр. покажчик / НАПН

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. канд. пед.

наук Семендяєва Г. М. ; наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова ; бібліогр.

ред. Л. О. Пономаренко. – Київ, 2008. – 93 с. − (Ювіляри АПН України ;

вип. 26). – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2016/01/index_13_21.pdf
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Зустрічі з науковцями, народними депутатами, представниками Міністерства 

освіти і науки, фахівцями освітньої  галузі в областях з питань дошкілля в 

Україні 15 вересня 2022 р.

Світлана Сисоєва взяла участь у

програмі «До дитсадків без

клопотів» телеканалу Україна 24

ФОТОГАЛЕРЕЯ



Відділення філософії освіти, загальної та

дошкільної педагогіки (2019 р.)

Зустріч з працівниками дошкільної освіти у науково-

інформаційному центрі НАПН України



Під час святкування 100-річчя ДВЗ Луганського

національного університету імені Тараса Шевченка

(м. Рубіжне)

Під час поїздки до ДВЗ Луганського національного

університету імені Тараса Шевченка на святкування

Дня захисника України (м. Старобільськ, 2018 р.)



С. О. Сисоєва з О. В. Сухомлинською

С. О. Сисоєва з О. І. Локшиною під час конференції з

компаративістики у сфері освіти (2018 р.)

С. О. Сисоєва з О. Я. Савченко



Презентація колективної 

монографії 

“Освітологія: витоки наукового 

напряму”

Вітальна промова на II Міжнародній конференції 

«Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті 

у глобалізованому світі» 



Зустріч польських учасників науково-практичної 

конференції «Компетентнісно зорієнтована освіта: 

Якісні виміри» з керівництвом Національної академії 

педагогічних наук України

Участь у 11 загальнопольському

педагогічному з’їзді (Республіка

Польща, 2022 р.)



Зліва направо: Ельжбета Хоффман, С. О.

Сисоєва, д-р хаб. Стефан Мішальський

(Республіка Польща, 2009 р.)

Під час науково-практичної конференції в

Національному університеті ім. Б. Грінченка (2012 р.)



Під час урочистостей з нагоди 60-річчя В. О. Огнев’юка

Після захисту дисертації Ю. Грищук



С. О. Сисоєва з С. У. Гончаренком

С. О. Сисоєва з М. Д. Ярмаченком



Виставку підготували: Мелещенко Л. М. – головний

бібліотекар, Фіх В. В. – провідний бібліотекар відділу

зберігання фонду та обслуговування користувачів;

відповідальна: Бондарчук О. Б. – завідувач відділу

зберігання фонду та обслуговування користувачів.

Використано матеріали з фонду ДНПБ України ім. В. О.

Сухомлинського, особистого архіву С. О. Сисоєвої та

інтернет-ресурси.

Адреса:

вул. Берлинського Максима, 9

Київ, 04060

Україна

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

E-mail: 

dnpb@i.ua (для офіційних звернень)

dovidka_dnpb@i.ua (для довідок)

fond.dnpb@ukr.net (послуги для віддаленого

користувача)

metodist08@i.ua (методичний супровід)

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

