
Наукова школа підготовки вчителя 

 

У науковій бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України широко представлена наукова школа Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. Керівник школи – доктор пед. 

наук, професор Дубасенюк Олександра Антонівна. 

На початку 80-х років тоді ще в Житомирському державному 

педагогічному інституті ім. Івана Франка на кафедрі педагогіки були створені 

передумови виникнення наукової школи з проблеми дослідження 

професійної підготовки майбутнього вчителя. Узагальнюючи дослідну 

діяльність наукової школи, можна виділити актуальну наукову проблематику 

школи: 

 модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів у контексті Болонських інновацій; 

 історико-педагогічні передумови становлення професійної та 

педагогічної освіти; 

 розробка сучасних концептуальних підходів до підвищення 

якості професійної підготовки майбутнього вчителя; 

 проблема розвитку обдарованості дітей та молоді; 

 інноваційні технології навчання і виховання; 

 професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в різних 

освітньо-виховних системах; 

 формування професійної компетентності майбутнього фахівця; 

 підготовка майбутнього вчителя до формування здорового 

способу життя учнівської та студентської молоді; 

 формування морально-етичних цінностей студентської та 

учнівської молоді; 

 розробка сучасних підходів до підвищення продуктивності 

професійної діяльності майбутнього педагога; 

 формування професійної майстерності вчителів в умовах 

європейської інтеграції. 

У дослідженнях науковців школи важливе місце займає міжнародна 

україно-польська полоніська тематика. Наукова школа як соціальне 

утворення вирішує завдання, які не спроможні розв’язувати окремі науковці. 

Участь викладачів у діяльності наукової школи сприяла їх особистісному, 

професійному, науковому зростанню, розробці ними актуальної 

проблематики, захисту докторських і кандидатських дисертацій, підвищенню 

рівня підготовки майбутніх учителів як дослідників і фахівців. 



Проводиться робота над виданням наукових монографій, науково-

методичних посібників, які широко представлені в бібліотеці Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: 

Антонова О. Є. Обдарованість : досвід історичного та порівняльного 

аналізу : монографія. – Житомир, 2009. – 456с. 

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : білінгвальний посіб. 

для студ. вищ.  навч. закл. / С. С. Вітвицька, Андрійчук М. Н. – Житомир, 

2013 р. – 291с. 

Вітвицька С. С. Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої 

освіти : теоретико-методологічний аспект : монографія. – Житомир, 2009. – 

440с. 

 Вознюк А. В. Педагогическая синергетика : монография /  Вознюк А. В. 

– Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 812с. 

Вознюк А. В. Философские основания педагогической аксиоматики : 

монография / Вознюк А. В., Дубасенюк А. А. – Житомир : ЖДУ ім. І. 

Франка, 2011. – 564с. 

Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти : 

інтегративний підхід : монографія / Вознюк О. В., Дубасенюк О. А. – 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684с. 

Дубасенюк О. А. Професійно педагогічні задачі : типологія та 

технологія розв’язання : навч. посіб. / О. А. Дубасенюк, О. В. Вознюк. – 

Житомир, 2010. – 272с. 

Дубасенюк  О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності 

педагога : монографія. – Житомир, 2005. – 367с. 

Дубасенюк  О. А. Методика викладання педагогіки : навч. посіб. / О. А. 

Дубасенюк, О. Є. Антонова. –  Житомир, 2008. – 492с. 

Житомирська наукова школа «професійно-педагогічна підготовка 

майбутніх учителів : здобутки і перспективи : зб. наук. пр. / наук. кер. школи 

О. А. Дубасенюк. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 432с. 

Інновації в освіті : інтеграція науки й практики : зб. наук. метод. пр. / за 

ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Левковець, 2014. – 492с. 

Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих 

навчальних закладах : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 22 – 23 трав. 

2014 р., м. Житомир /  за ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук. – Житомир, 

2014. – 412с. 

Модернізація вищої освіти у контексті Євроінтеграційних прцесів : 

матеріали всеукр. методол. семінару з міжнар. участю. – Житомир, 2007. – 



322с. – ( наукова школа «професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

учителів» ) 

Наукова школа : центр професійної підготовки педагогічних кадрів : 

наук. доробок викладачів та аспірантів каф. педагогіки ЖДПУ імені Івана 

Франка / наук. кер. школи Дубасенюк О. А. – Житомир, 2003. – 334с. 

Професійна педагогічна освіта : особистісно орієнтований підхід : 

монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир, 2012. – 436с. 

Професійна педагогічна освіта : сучасні концептуальні моделі та 

тенденції розвитку : кол.  моногр. / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир, 

2008. – 396с. 

Професійна педагогічна освіта : інноваційні технології та методики : 

монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир, 2009. – 564с. 

Професійна педагогічна освіта : сучасні концептуальні моделі та 

тенденції розвитку : кол.  моногр. / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир, 

2006. – 322с. 

Професійна педагогічна освіта : акме-синергетичний підхід : 

монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир, 2011. – 389с. 

Професійна педагогічна освіта : становлення і розвиток педагогічного 

знання / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир, 2014. – 444с. 

Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, 

перспективи : зб. наук. пр. / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького – 

Житомир, 2012. – 692с. – ( наукова школа «професійно-педагогічна 

підготовка майбутніх учителів» ) 

Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання 

обдарованої молоді : монографія / за ред. Л. В. Корінної. –  Житомир, 2011. – 

428с. 

Якса Н. В. Теоретичні засади професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів до взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах 

полікультурності Кримського регіону : монографія. – Житомир, 2008. – 433с. 
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