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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Чотирнадцятий випуск покажчика «Вчені — ювіляри Київського
університету імені Бориса Грінченка» присвячений Світлані Олек-
сандрівні Сисоєвій, доктору педагогічних наук, професору, члену-ко-
респонденту НАПН України, Заслуженому працівнику освіти.

У покажчику подано бібліографію наукових праць по 2012 р.
включно. Це — монографії, словники, підручники, бібліографічний по-
кажчик, дисертації, навчальні та навчально-методичні посібники, мето-
дичні рекомендації, навчальні програми, статті в наукових виданнях,
тези виступів на науково-практичних конференціях, наукове редагу-
вання.

Покажчик адресовано фахівцям у галузі освітології, викладачам
вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям.

Біобібліографічний покажчик складається з окремих розділів.
Розділ 1 «Вітання до ювілею» — містить вітальні слова друзів та

колег.
Розділ 2 «Слово про вчителя. Дати життя та діяльності» — пред-

ставляє матеріали про життя та наукову діяльність ювілярки.
Розділ 3 «Науковий доробок С.О. Сисоєвої. Список наукових та на-

вчально-методичних праць» — містить перелік наукових праць.
Розділ 4 «Наукова школа» — відображає наукове керівництво дисер-

таційними дослідженнями.
Розділ 5 «Фотогалерея» — складається з фотографій із особистого

архіву ювілярки.
Бібліографічний опис праць здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та пра-
вила складання» та з урахуванням вимог ДСТУ 3582–97 «Скорочення
слів в українській мові у бібліографічному описі».

Допоміжний апарат покажчика представлено:
– статтею від упорядників;
– схемою групування матеріалу (змістом);
Висловлюємо щиру подяку Сисоєвій Світлані Олександрівні за ак-

тивну участь у підготовці покажчика.
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Розділ 1
ВІТАННЯ ДО ЮВІЛЕЮ

Вельмишановна Світлано Олександрівно!

Усі співробітники науково-дослідної лабораторії освітології сер-
дечно вітають Вас із Днем народження!

Від щирого серця бажаємо, щоб джерело Вашої творчості, оптимізму
і краси струмувало ще багато-багато років, радуючи нас своєю силою та
енергією. Ваш життєвий і творчий шлях освітнього лідера є прикладом
служіння високим ідеалам, відданості професії, натхненної працьови-
тості та високої відповідальності. Ваше прагнення до постійного само-
вдосконалення і талант справжнього вченого надихають на дії, стають
спонукою до невпинного особистісного зростання.

Дякуємо Вам за Ваш професіоналізм, за щирість душі, шляхетність
та інтелігентність у ставленні до людей!

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,
Будьте душею завжди молоді.
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родини
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!

Нехай старання Ваші і труди
Примножать успіх в нашім колективі.
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

З глибокою повагою та вдячністю 
НДЛ освітології
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Вельмишановна Світлано Олександрівно!

Прийміть щиросердні вітання з 65-літтям! Ця дата увібрала в себе
високий професіоналізм, виважену зрілість, мудрість та багатий досвід.

За прожитими роками — активне, багате на події, цікаве життя, нео-
ціненний науковий досвід, значні життєві набутки та успіхи. Ви маєте
унікальний талант — завжди відчувати час, бути на вістрі сучасних ос-
вітніх потреб, передбачати перспективи розвитку педагогічної науки.
Своєю активною позицією вченого та людини Ви сприяєте утверд-
женню наукових істин, відродженню національної педагогічної спад-
щини, розбудові нового наукового напряму — освітології.

Завдяки наполегливій праці Ви досягли неабияких результатів на
професійній ниві. Як педагог-дослідник, керівник наукової школи
з проблем творчості і технологій у неперервній освіті Ви здійснюєте ва-
гомий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, передаєте своїм
учням скарби освіченості та духовності. Ми цінуємо Вас як справ-
жнього науковця-професіонала, досвідченого керівника.

У Вас — чудова родина. І нехай Всевишній дарує Вам прекрасні дні
в оточенні рідних людей! Попереду — ще багато планів і надій на краще.
Нехай здійсняться всі заповітні мрії, а повороти долі завжди відкрива-
ють лише нові обрії майбутніх перспектив!

Бажаємо, щоб доля щедро дарувала Вам довгого віку, а кожен день
Вашого життя був наповнений світлом та оптимізмом. Нехай ніколи не
міліє невичерпне джерело Вашої душі, хай здійснюються найзаповіт-
ніші мрії та бажання, а міцне здоров’я і гарний настрій стануть запору-
кою Вашої успішної плідної праці. Нехай рушниками добра і любові
щедро стелиться Ваша життєва стежка, чистими помислами струменить
джерело доброти. Життєвої наснаги на многії літа!

З найщирішими побажаннями професор Л.Л. Хоружа 
та колектив науково-методичного центру
досліджень, наукових проектів та програм 

Шановна Світлано Олександрівно! 

Прийміть найщиріші вітання з Днем народження! Від усього серця
бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успі-
хів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди й добро-
буту у Вашій оселі! Нехай здійсняться всі заповітні мрії, а будь-які по-
вороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! 

Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!

З повагою, колектив бібліотеки 
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Розділ 2
СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ

А дійсно, яким же насправді повинен бути cучасний учитель, щоб
відповідати вимогам сьогодення, йти в ногу з молоддю, усвідомлюючи,
розуміючи її уподобання, цінності? Що повинен вміти, щоб опанувати
майстерність управлінської, організаторської діяльності? Які знання
повинен запропонувати, які навички сформувати, щоб піднести прес-
тиж професії, бути здатним виступити своєрідним координатором ро-
боти з узагальнення різних соціальних впливів на розвиток особистості
дитини, молодої людини?

Секретом усього цього є гармонія високопрофесійних знань та
вмінь, відпрацьованих майже до автоматизму навичок педагогічної ро-
боти. Не кожному пощастило в житті зустріти такого вчителя — Вчи-
теля з великої букви. Нам доля подарувала його в особі Світлани Олек-
сандрівни Сисоєвої.

Переддень ювілею завжди змушує озирнутися назад, оцінити прой-
дений шлях, зважити здобутки і недоліки роботи, проаналізувати міру
затрачених зусиль та висоту вирощених сходів. 

Сисоєва Світлана Олександрівна народилася 20 лютого 1948 року
в м. Пхеньян (Північна Корея), де в той час перебували її батьки — учас-
ники Великої Вітчизняної війни. Лише в 1949 році мама, розвідниця-
парашутистка, та батько, партпрацівник, повернулися до Києва. З того
часу це місто стало «маленькою Батьківщиною» Світлани Олександ-
рівни.

Світлана Олександрівна навчалася у школі № 94 м. Києва, а потім —
у 91-й, яку й закінчила 1966 року з золотою медаллю. Навчання в школі
завжди поєднувала із заняттями спортом: фігурним катанням, худож-
ньою гімнастикою, шахами.

У 1966 році Світлана Олександрівна вступає на фізичний факуль-
тет кафедри ядерної фізики Київського державного університету імені
Т.Г. Шевченка. Закінчивши його 1971 року й отримавши диплом з від-
знакою (Фізик; спеціалізація «Теоретична ядерна фізика»), вона
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(єдина дівчина серед п’ятнадцяти хлопців) зарахована в аспірантуру.
Науковим керівником Світлани Олександрівни був професор, доктор
фізико-математичних наук Стрижак Василь Іванович — чуйна лю-
дина, яка дуже підтримала Світлану Олександрівну, коли в лютому
1973 року вона втратила батька — наймудрішого порадника, найрід-
нішу людину. 

Добігав кінця термін навчання в аспірантурі, майже готовим було
дисертаційне дослідження, побачили світ перші друковані праці з тео-
ретичної фізики. Проте Світлана Олександрівна завжди поєднувала на-
уково-дослідницьку роботу з педагогічною працею. І саме потяг до твор-
чої педагогічної праці та бажання радіти успіхам своїх учнів
перетягнули чашу терезів у бік її педагогічної долі. Вона — молодий
учитель фізики школи № 91 м. Києва. З 91-ою школою пов’язано ба-
гато сторінок життєвої книги Світлани Олександрівни. Цю школу за-
кінчив її батько, вона та її брат. 

Народилися діти: 1972-го року — Наталка, 1978-го — Олексій. Світ-
лана Олександрівна може пишатися — вони теж, як і їхня мама, закін-
чили школу із золотими медалями.

1978 року Світлану Олександрівну як молодого, проте знаного фа-
хівця, вчителя-методиста, чудового організатора, члена партії рекомен-
дують на навчання на курсах резерву директорів шкіл у Центральному
інституті удосконалення вчителів. Так починається шлях Свілани
Олександрівни як менеджера освітньої сфери. У 1980 році вона при-
значена заступником директора з навчально-виховної роботи школи
№ 252 Мінського району м. Києва, а 1982 року стає директором за-
гальноосвітньої школи № 233 Мінського району м. Києва. Обидві
школи — новобудови. І Світлана Олександрівна, разом з педагогічним
колективом, піднімала їх, як кажуть, з нуля. Ці навчальні заклади доте-
пер вважаються кращими школами Оболоні, бо в них працюють колек-
тиви, створені нашим Учителем, живе дух любові до учнів. 

У 1985 році Світлана Олександрівна Сисоєва стає директором Ки-
ївського міського педагогічного училища № 3 та керує колективом од-
нодумців — педагогів і студентів. Світлані Олександрівні вдалося ство-
рити в стінах цього навчального закладу особливу науково-пошукову
атмосферу, особливе освітнє середовище. Викладацький склад училища
здійснив значний внесок у теорію та практику педагогічної діяльності,
свідченням чого стало нагородження училища перехідним Червоним
прапором як одного з кращих педагогічних закладів на теренах СРСР.
Багато хто з педагогів та випускників училища продовжили свій на-
уковий, педагогічний шлях поруч з нашим Учителем, стали представ-
никами наукової школи Світлани Олександрівни Сисоєвої. 
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Результати багаторічної діяльності Сисоєвої С.О. як керівника пе-
дагогічних колективів загальноосвітньої школи та педагогічного учи-
лища знайшли своє відображення та наукове продовження в матеріа-
лах дисертаційного дослідження «Педагогічні основи координуючої
діяльніості директора середньої загальноосвітньої школи», яке Світ-
лана Олександрівна як здобувач кафедри наукової організації управ-
ління школою Київського державного педагогічного інституту імені
О.М. Горького (нині — Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова) проводила безвідривно від основної роботи. На-
уковим керівником дисертаційної роботи був професор, доктор педаго-
гічних наук, академік АПН України Олексій Григорович Мороз. 

У жовтні 1987 року Світлані Олександрівні було присвоєно вчений
ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Теорія
та історія педагогіки».

Україна переживала роки перебудови. Трансформація соціальних,
культурних умов існування, ідеологічна альтернатива, економічна не-
визначеність, що панували в ті часи, — все це вимагало виявлення гро-
мадянської позиції, включення в суспільне життя країни людей не-
байдужих, яскравих, авторитетних. Світлану Олександрівну обрано
депутатом міської ради м. Києва по виборчому округу № 91,
а в 1988 році — секретарем Дніпровського райкому КПУ. 

Нелегка, проте вдячна дорога судилася Світлані Олександрівні.
Адже які б посади Сисоєва С.О. не обіймала, вона завджи була висо-
копрофесійним, толерантним, справедливим керівником сучасної доби.
Світлана Олександрівна завжди прагнула розширити межі номенкла-
турної роботи, продовжуючи активну науково-пошукову діяльність,
працюючи зі студентами як викладач. 

У ті роки відбувається переорієнтація школи на гуманістичну педа-
гогіку співробітництва та співтворчості, що надало надзвичайної акту-
альності вивченню змісту та сутності поняття «педагогічна творчість».
Світлана Олександрівна розумом і серцем прийняла новий вектор роз-
витку освіти як напрям своєї професійної діяльності. За ініціативи рек-
тора Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горь-
кого, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка АПН
України М.І. Шкіля у вищому педагогічному закладі була створена
перша в Україні та на теренах СРСР кафедра педагогічної творчості,
яку в грудні 1989 року очолила С.О. Сисоєва.

Світлану Олександрівну визнано фундатором цього наукового на-
пряму, оскільки саме під її керівництвом було впроваджено викладання
курсу «Основи педагогічної творчості» на всіх спеціальностях інсти-
туту, розроблено типову навчальну програму, видано навчальні посіб-
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ники. Кафедра стала осередком науково-методичної роботи, провідним
центром підготовки кадрів — спеціалістів з педагогічної творчості, твор-
чою лабораторією, місцем, де відбувалася генерація педагогічних інно-
вацій, розроблявся арсенал нових, якісно відміннх форм та методів на-
вчально-виховного процесу. 

Педагогічна творчість стала предметом подальшого наукового по-
шуку дослідниці, що знайшло логічне продовження в роботі над дисер-
таційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Із вдячністю згадує Світлана Олександрівна свого наукового консуль-
танта Володимира Івановича Бондаря — доктора педагогічних наук,
професора, академіка АПН України.

З квітня 1995 року по серпень 2010 року Світлана Олександрівна
Сисоєва — завідувач відділу педагогіки і психології вищої школи, а піз-
ніше — відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педа-
гогіки та психології професійної освіти АПН України (нині — Інститут
педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України), який сьогодні
очолює Іван Андрійович Зязюн, доктор філософських наук, професор,
академік НАПН України.

У жовтні 1997 року Світлана Олександрівна отримала науковий
ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і
методика професійної освіти». Дисертаційне дослідження «Теоретичні
і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особис-
тості учня» стало значним внеском у теорію та практику професійної
освіти і має помітне наукове значення, а його положення стали прак-
тичними рекомендаціями для широкого кола освітян. 

У 1999 році Світлана Олександрівна здобула наукове звання про-
фесора з теорії і методики професійної освіти.

З вересня 2010 року С.О. Сисоєва працює в Київському універси-
теті імені Бориса Грінченка на посаді завідувача науково-дослідної ла-
бораторії освітології, створеної за ініціативи ректора Університету, до-
ктора філософських наук, професора, академіка НАПН України
Віктора Олександровича Огнев’юка, який є фундатором нового науко-
вого напряму інтегрованого дослідження сфери освіти — освітології.

Коли йдеться про здобутки Світлани Олександрівни, усвідомлюєш,
наскільки щедрим і вагомим є ужинок її наукової ниви. З-під пера на-
уковця вийшло майже 390 наукових праць, серед них — монографії, під-
ручники та методичні посібники для студентів ВНЗ, науковців, педа-
гогів-практиків. 

Світлана Олександрівна — головний редактор двох фахових видань
з педагогіки і психології, які заслужено здобули популярність серед на-
уковців України та зарубіжжя: «Неперервна професійна освіта: теорія і
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практика» (з 2001 року) та «Педагогічний процес: теорія і практика»
(з 2002 року). Сисоєва С.О. входить до складу редакційної колегії най-
старішого і найавторитетнішого у Республіці Польща педагогічного ви-
дання «Рух педагогічний», а також є співредактором українсько-по-
льського щорічника «Освітологія».

У 2003 році Світлану Олександрівну Сисоєву обрано членом-ко-
респондентом НАПН України. 

Ім’я доктора педагогічних наук, професора Сисоєвої С.О добре ві-
доме в Україні та за її межами. З 2003 року Світлана Олександрівна є
керівником потужної наукової школи з проблем творчості і технологій
у неперервній професійній освіті, що має осередки у різних регіонах Ук-
раїни. Під її керівництвом і за безпосередньої участі здійснено низку
наукових досліджень і проектів з проблем упровадження інноваційних
технологій в освітньо-професійне середовище в умовах неперервного
навчально-виховного процесу.

Особливо продуктивними є результати творчої співпраці з Варшав-
ською вищою педагогічною школою Республіки Польша. На запро-
шення її ректора, доктора хабілітованого, професора Тадеуша Лево-
вицького Світлана Олександрівна уже протягом восьми років викладає
магістрантам курс «Порівняльної педагогіки», бакалаврам — «Основи
педагогічної творчості». У 2006 році на знак визнання та високої оцінки
педагогічної праці Сисоєву С.О. було внесено до реєстру кращих євро-
пейських науковців, що має назву «Золота книга науки Польської: вчені
об’єднаної Європи».

Багато років Світлана Олександрівна здійснює наукове керівництво
роботами аспірантів, докторантів, здобувачаів, входить до складу спе-
ціалізованих учених рад із захисту дисертацій. Під її науковим керів-
ництвом захищено 11 докторських і 42 кандидатські дисертації. 

Світлана Олександрівна Сисоєва здійснює значну громадську ро-
боту. Нею засновано Благодійний фонд імені Антона Макаренка, ді-
яльність якого спрямована на підтримку наукових досліджень у галузі
педагогіки та психології.

За плідну науково-педагогічну діяльність С.О. Сисоєву нагороджено
медаллю ім. А.С. Макаренка, знаком «К.Д. Ушинський» НАПН України,
золотою медаллю «М.П. Драгоманов. 1841—1895 рр.», знаком МОН Ук-
раїни «За наукові досягнення». Вона є Заслуженим працівником освіти
України, має відзнаку Головного управління освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) «Відмінник столичної освіти».

У 2012 році Світлана Олександрівна Сисоєва відзначена високою
нагородою Української православної церкви — Орденом Почаївської
ікони Божої Матері. 
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Здавна відомо, що обдарованість особистості виявляється різновек-
торно. Світлана Олександрівна — людина різноманітних інтересів і за-
хоплень, яка прагне кожне з них довести до рівня довершеності. Вона
досконало володіє англійською та польською мовами. Збірка поетич-
них творів Світлани Олександрівни стала кроком душевної відвертості,
що дозволила ледь-ледь підняти завісу над таємницєю, ім’я якої —
жінка.

Колеги, учні, друзі високо цінують її веселу вдачу, дотепний гумор,
організаторські здібності, а головне — високий професіоналізм.

Давній афоризм промовляє: «Час спливає повільно для тих, хто
чекає, і швидко — для тих, хто боїться його згаяти». Ми бажаємо на-
шому дорогому Вчителеві Світлані Олександрівні Сисоєвій цілу віч-
ність для здійснення її наукових планів та життєвих мрій. Хай вона без-
межно любить життя, свою роботу, прагне знань і не схиляється перед
труднощами долі!

З повагою, члени наукової школи 
з проблем творчості і технологій 
у неперервній професійній освіті

НАГОРОДИ 
СИСОЄВОЇ СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

• 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 педагогіч-

ної творчості» (2007) 
• Нагрудний знак «К.Д. Ушинський» НАПН України (2007) 
• Золота медаль «М.П. Драгоманов. 1841–1895 рр.» Національ-

ного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2008) 
• Почесний професор Запорізького національного університету

(2008)
• Нагрудний знак «За наукові досягнення» МОН України (2008)
• Орден Почаївської ікони Божої Матері (2012)
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Розділ 3
Науковий доробок 

С.О. Сисоєвої

СПИСОК НАУКОВИХ 
ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

Монографії

1. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня : [моногра-
фія] / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : Полі -
графкнига, 1996. — 406 с.

2. Педагогічна творчість : [монографія] / АПН України, Ін-т педагогіки і пси-
хології проф. освіти. — К. : Каравела, 1998. — 150 с. 

3. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект : [монографія] /
АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; за ред. Н. Г. Нич-
кало. — К. : ВІПОЛ, 1999. — 442 с.
Із змісту: Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя до педагогіч-
ної творчості. — С. 176–212. — Бібліогр.: С. 208–212.

4. Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : [мо-
нографія] / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; за ред.
І. А. Зязюна. — К. : ВІПОЛ, 2000. — 636 с.
Із змісту: розділ 2.1: Технологізація освітньої діяльності в умовах неперерв-
ної професійної освіти. — С. 249–273.

5. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : [монографія] /
С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін. ; за ред. С. О. Сисоєвої ;
АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : ВІПОЛ,
2001. — 504 с. 
Із змісту: розділ 1, 1.1: Сучасні підходи до визначення педагогічних техно-
логій. — С. 13–53 ; розділ 3, 3.3: Технології творчого розвитку особистості
у процесі професійної підготовки. — С. 229–265.

6. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, про-
гноз : [монографія] / Андрущенко В. П., Зязюн І. А., Сисоєва С. О. та ін. ;
АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : Наукова
думка, 2003. — 853 с.
Із змісту: розділ 6: Педагогічні технології у неперервній професійній ос-
віті. — С. 449–564.
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7. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології : [монографія]
/ В. П. Андрущенко, С. О. Сисоєва, Н. В. Гузій та ін.; за ред. С. О. Сисоєвої,
Н. В. Гузій ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т історії та філософії
пед. освіти, кафедра пед. творчості. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова,
2005. — 183 с. — До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя ка-
федри пед. творчості.
Із змісту: розд. 1 : Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості. —
С. 7–49. — Бібліогр. : С. 46–49.

8. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: [монографія]. —
К., 2008. — 324 с. (25,25 др.арк).

9. Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної
освіти : [наук. вид.] / авт. колектив: С. П. Балашова, Н. П. Баловська,
С. О. Сисоєва та ін. ; за заг. ред. С. О. Сисоєвої ; АПН України, Ін-т пед.
освіти і освіти дорослих. — К. : КІМ, 2008. — 423 с.
Із змісту: Наукові дослідження як результат творчого пошуку і професій-
ної самореалізації педагога. — С. 7–12.

10. Інноваційна спрямованість змісту і технологій освіти / Біла книга націо-
нальної освіти України / Т. Ф. Алексеєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл
[та ін.]; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. — К : Інформ. сис-
теми, 2010. — 342 с. — Бібліогр.: С. 335.
Із змісту: розділ 1.2 / у співавторстві / — С. 32–38.

11. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослід-
ження: наук. видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова; НАПН України, Ін-т
педагогічної освіти і освіти дорослих. МОН, Маріупольський держ. Гумані-
тарний ун-т — К. : ЕКМО, 2010. — 362с.

12. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку / С.О. Сисоєва, Н.Г. Ба-
течко // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський
університет імені Бориса Грінченка, Національний університет біоресурсів
і природокористування України — К. : ВД «ЕКМО», 2011. — 344 с.

13. Розвиток освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу // Про-
блеми полікультурності у неперервній професійній освіті: наук. видання /
[за ред. чл. кор. НАПН України К.В. Балабанова, С.О. Сисоєвої, проф.
І.В. Соколової. МОНМС. Маріупольський держ. ун-т.] — Маріуполь: Вид-
во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. — 164 с. — С. 11–18.

14. Сфера образования как обьект исследования / С.А. Сысоева, Л.Л. Хо-
ружа // Современное образование как открытая система: коллективная мо-
нография / под ред. Н.Г. Ничкало, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Ку-
лешовой. — М. : Институт научной и педагогической информаци РАО,
издательство «ЮНИТИ-ДАНА», издательство «ЮРКОМПАНИ», 2012. —
576 с. — С. 311—342.
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15. Освіта як відображення сутності суспільного розвитку (п. 1.5) / С.О. Си-
соєва // Освітологія: витоки наукового напряму: [монографія] / За ред.
В.О. Огнев’юка; Авт. кол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа,
І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. — К. : ВП «Едельвейс», 2012. —
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Розділ 4
Наукова школа С.О. Сисоєвої

Доктори педагогічних наук, які захистилися 
під керівництвом Сисоєвої Світлани Олександрівни,

доктора педагогічних наук, професора, 
члена-кореспондента НАПН України 

№
п/п 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації
Рік

захисту

1
Сущенко
Людмила
Петрівна

13.00.04

Теоретико-методологічні
засади професійної
підготовки майбутніх
фахівців фізичного
виховання та спорту
у вищих навчальних
закладах

2003 

2
Поясок Тамара
Борисівна

13.00.04

Психолого-педагогічна
підготовка майбутніх
фахівців фінансово-
економічного профілю
у вищих навчальних
закладах

2004 

3
Конох
Анатолій
Петрович

13.00.04

Теоретичні та методичні
засади професійної
підготовки майбутніх
фахівців із спортивно-
оздоровчого туризму
у вищих навчальних
закладах

2007 

4
Чобітько
Микола
Григорович

13.00.04

Теоретико-методологічні
засади особистісно
орієнтованої професійної
підготовки майбутніх
учителів

2007
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№
п/п 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації
Рік

захисту

5
Коваль Тамара
Іванівна

13.00.04

Теоретичні та методичні
основи професійної
підготовки з
інформаційних технологій
майбутніх менеджерів-
економістів

2008

6
Соколова Ірина
Володимирівна

13.00.04

Теоретичні та методичні
основи професійної
підготовки майбутнього
вчителя за двома
спеціальностями на
філологічних факультетах
вищих навчальних закладів

2008 

7
Вайнола Ренате
Хейкіївна

13.00.04 

Педагогічні засади
особистісного розвитку
майбутнього соціального
педагога в процесі
професійної підготовки

2009

8
Сігаєва Лариса
Євгеніївна

13.00.01

Тенденції розвитку освіти
дорослих в Україні 
(друга половина ХХ —
початок ХХІ століття)

2010

9
Наказний
Микола
Олексійович

13.00.07 

Теорія і практика
проектування діяльності
дитячого закладу
оздоровлення та
відпочинку

2011

10
Клопов Роман
Вікторович

13.00.04

Теоретичні та методичні
засади професійної
підготовки фізичного
виховання і спорту із
застосуванням
інформаційних технологій

2012
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Кандидати педагогічних наук, які захистилися 
під керівництвом Сисоєвої Світлани Олександрівни,

доктора педагогічних наук, професора, 
члена-кореспондента НАПН України 

№
п/п 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації
Рік

захисту

1
Вайнола Ренате
Хейкіївна

13.00.01 
Формування творчої
особистості школяра
в системі виховної роботи

1998

2
Онищук
Людмила
Анатоліївна

13.00.04

Психолого-педагогічні
умови підвищення
професійної активності
вчителя початкової школи

1998

3
Соколова Ірина
Володимирівна

13.00.04

Організація виховної
роботи на філологічних
факультетах вищих
закладів освіти

1999

4
Балашова
Світлана
Пилипівна

13.00.04

Формування
дослідницьких умінь у
студентів педагогічного
коледжу в процесі
вивчення природознавчих
дисциплін

2000

5
Волошенко
Олена
Валентинівна

13.00.04

Формування готовності
майбутнього вчителя
до педагогічної творчості
в умовах коледжу

2000

6
Полякова
(Євець) Єлена
Валентинівна

13.00.04

Формування готовності до
читання іноземної фахової
літератури у студентів
педагогічного коледжу

2000
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№
п/п 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації
Рік

захисту

7
Сергеєва
Лариса
Миколаївна

13.00.04

Формування
управлінських навичок
в учнів вищих професійних
училищ невиробничої
сфери

2000

8
Андрусь Ольга
Іванівна

13.00.04

Організація модульного
навчання економічних
дисциплін у технічних
університетах

2010 

9
Кекух Лариса
Володимирівна

13.00.04

Формування стимулів
до педагогічної творчості
у майбутніх учителів
початкових класів

2001

10
Красікова
Тетяна Іванівна

13.00.04
Організація навчального
процесу у коледжі
економічного профілю

2002

11
Тимчик Олена
Анатоліївна

13.00.04

Релігієзнавство в
професійній підготовці
студентів педагогічного
коледжу

2002

12
Прокопова
Олена
Соломонівна

13.00.04

Система професійного
самовдосконалення
вчителя хімії середньої
школи

2003

13
Носовець
Наталя
Михайлівна

13.00.01 

Гуманістична
спрямованість системи
трудового виховання
молоді в педагогічній
спадщині А.С. Макаренка

2004 
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п/п 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації
Рік

захисту

14
Поясок Тамара
Борисівна

13.00.04

Психолого-педагогічна
підготовка майбутніх
фахівців фінансово-
економічного профілю
у вищих навчальних
закладах

2004 

15
Казакова
Наталія
Вікторівна

13.00.04

Організаційно-методичні
засади педагогічної
практики майбутніх
учителів початкової школи
в умовах ступеневої
підготовки

2005 

16
Наказний
Микола
Олексійович

13.00.04

Організація діяльності
ліцею технічного профілю
в системі неперервної
професійної освіти

2005 

17
Осадчий
В’ячеслав
Володимирович

13.00.04

Педагогічні засади
професійного
консультування молоді
засобами Інтернет

2005 

18
Титаренко Інна
Oлегівна

13.00.04

Післядипломна освіта
вчителя початкових класів
в системі методичної
роботи загальноосвітньої
школи

2005 

19
Баловсяк Надія
Василівна

13.00.04 

Формування
інформаційної
компетентності
майбутнього економіста
в процесі професійної
підготовки

2006
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№
п/п 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації
Рік

захисту

20
Бондарєва
Любов Іванівна

13.00.04

Навчальний тренінг як
засіб професійної
підготовки майбутніх
менеджерів організацій
в економічних
університетах

2006

21
Козак
Людмила
Василівна

13.00.04

Особистісно орієнтоване
навчання природознавства
майбутніх вихователів
дошкільних навчальних
закладів у педагогічному
коледжі

2006

22
Мачинська
Наталя
Ігорівна

13.00.04

Модульна організація
загальнопедагогічної
підготовки майбутніх
учителів в умовах коледжу

2006

23
Смілянець
Олена
Геннадіївна

13.00.04 

Підготовка майбутніх
фахівців фінансово-
економічного профілю до
розв’язування творчих
фахових задач засобами
інформаційних технологій

2006 

24
Лакоза Наталя
Василівна

13.00.02

Формування наукових
понять з біології в учнів
класів медико-біологічного
профілю

2007

25
Піщалковська
Марина
Костянтинівна

13.00.01 

Система роботи
загальноосвітнього
навчального закладу
з профільного навчання
старшокласників

2007
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26
Уфімцева
Світлана
Василівна

13.00.01

Організаційно-педагогічні
умови творчого розвитку
дитини в умовах
навчально-виховного
комплексу: дошкільний
навчальний заклад —
початкова школа

2007

27
Коваленко
Юлія
Олексіївна

13.00.04

Професійна підготовка
майбутніх фахівців
фізичного виховання дітей
дошкільного віку у вищих
навчальних закладах

2008

28
Кристопчук
Тетяна
Євгеніївна

13.00.04 

Педагогічні умови
застосування
інформаційних технологій
у професійній підготовці
землевпорядників
в аграрному коледжі

2008 

29
Путров Сергій
Юрійович

13.00.07

Педагогічні умови
формування позитивного
ставлення до фізичного
виховання студентів
технічного університету

2008 

30
Проценко
Олена
Борисівна

13.00.04
Система післядипломної
педагогічної освіти в Греції

2009

31
Смірнова
Валентина
Олександрівна

13.00.04 

Інтегрований підхід
до структурування змісту
правових знань
у професійно-
педагогічному коледжі

2009 
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32
Артеменко Інна
Едуардівна

13.00.04 

Психолого-педагогічна
підготовка майбутніх
податкових інспекторів
засобами інформаційно-
комунікаційних технологій

2010 

33
Осадча
Катерина
Петрівна

13.00.04

Формування професійної
компетентності майбутніх
учителів інформатики у
процесі вивчення фахових
дисциплін

2010 

34
Литвин Лілія
Володимирівна

13.00.01
Ідеї вальдорфської
педагогіки у вітчизняній
освіті

2011

35
Борщ Ірина
Павлівна

13.00.04

Формування умінь
комп’ютерного
моделювання зачісок
та макіяжу

2012

36
Івашко Олена
Анатоліївна

13.00.01
Проблема полікультурної
освіти у Республіці
Польща

2012

37
Ткаченко Лідія
Іванівна

13.00.01

Проблема розвитку
особистості в педагогічній
спадщині Григорія Савича
Сковороди

2012
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Багатогранна діяльність 
Світлани Олександрівни Сисоєвої 
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Довідкове видання

Се рія 
«Вче ні — юві ля ри Ки їв сько го уні вер си те ту
іме ні Бо ри са Грін чен ка»

Ви пуск 14

Світлана Олександрівна Сисоєва 

Біобі бліо гра фіч ний по каж чик

За подані матеріали відповідають упорядники.

Видання під го то вле не до дру ку 
в НМЦ ви дав ни чої діяль но сті 
Ки їв сько го уні вер си те ту іме ні Бо ри са Грін чен ка

За ві ду вач НМЦ ви дав ни чої діяль но сті,
ди рек тор ви дав ниц тва М.М. Пряд ко

Го лов ний ре дак тор, відповідальна за випуск Т.В. Кар бов ни ча
Ре дак тор Л.В. Потравка
Художник обкладинки Т.В. Нестерова
Тех ніч ний ре дак тор Т.М. Пі хо та
Вер сталь ник А.В. Цебренко

Під пи са но до дру ку 19.02.2013 р. Фор мат 60×84/16.
Ум. друк. арк. 3,48. Обл.�вид. арк. 3,22. На клад 10 пр. Зам. № 3�018.

Ки їв ський уні вер си тет іме ні Бо ри са Грін чен ка.
04053, м. Ки їв, вул. Во ров сько го, 18/2.
Сві доц тво суб’єк та ви дав ни чої спра ви 
Се рія ДК № 4013 від 17.03.2011 р.

Попередження! Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»
жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена на будь-яких
носіях, розміщена в мережі Інтернет без письмового дозволу Київського університету
імені Бориса Грінченка й авторів. Порушення закону призводить до адміністративної,
кримінальної відповідальності.
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