
  

Наукові керівники дисертаційних досліджень  

  

  
  

Ягоднікова Вікторія Вікторівна  

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.  

Посада: проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, професор 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.  

Наукові інтереси: теорія і методика виховання, інновації у виховному процесі, 

виховання лідерів.  

Науково-педагогічна діяльність: з 2007 року.  

Досвід іншої роботи: 11 років позашкільна освіта, завідувач політико-масовим 

відділом; 13 років загальна середня освіта – заступник директора з виховної 

роботи.  

Дослідження:   

2006 р. – кандидатська дисертація «Формування лідерських якостей 

старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі 

загальноосвітньої школи» за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика 

виховання»;  

2016 р. – докторська дисертація «Теорія і практика формування інноваційної 

спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи» за спеціальністю 

13.00.07 «Теорія і методика виховання».  

 

 

 



Розробки та патенти:   

1. Формування  інноваційної  спрямованості  виховного  процесу 

загальноосвітньої школи: теоретичні і практичні аспекти: монографія. – 

Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2016. – 496 с.   

2. Актуалізація інноваційної компетентності педагогів у системі післядипломної 

освіти / Професійна компетентність сучасного педагога: методологія, теорія, 

методика, практика: монографія / Задорожна Л.К., Ягоднікова В.В., Сагач 

Г.М. та ін., за заг ред. В.В.Ягоднікова, – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2019. – 

286 с. (С. 119-143).  

3. Теорія та методика виховання лідерів 2-е вид., доп. і перероб.: навч. посіб. - 

Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2017. – 171 с.   

4. Діагностика сучасного виховного процесу: навч.-метод посібник – Одеса: 

Видавець Букаєв В.В., 2017. – 290 с.  

5. Соціально-психологічні аспекти розвитку людей похилого віку в контексті 

неперервної освіти / Неформальна освіта людей поважного віку: навч.-метод. 

Посібник / за ред. М.М.Букача. – Одеса: ККЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» та ГО ОЦ УТВ. Миколаїв:  

видавець та виготовлювач ФОП Швець В.М., 2020. – 440 с. (С.273-416).         

 

Найважливіші публікації за останні 5 років:  

1. Розвиток мотивації педагогів до інноваційної виховної діяльності. – Науковий 

вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. 

К. Д. Ушинського. – Одеса, ПДПУ імені К. Д. Ушинського. – 2015. –  № 2. – 

С.118-126.  

2. Інноваційно-виховувальна компетентність педагога. – Директор школи, 

ліцею, гімназії. – 2015. – № 1-3. –  С. 158-162.  

3. Критерії формування інноваційної спрямованості виховного процесу 

загальноосвітньої школи. – Освіта і наука. – 2015. – №6/СХХХV. – С. 148154. 

4. Мотивування педагогів до інноваційної виховної діяльності. – Збірник 

наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. 

Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – В. 

2,Ч. 2. - С. 494-501.  

5. Організація педагогічної взаємодії суб’єктів інноваційної спрямованості 

виховного процесу загальноосвітньої школи. Вісник Запорізького 

національного університету: зб. наук. пр. – серія : Педагогічні науки / Гол. 

ред. Локарєва Г. В. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 

2015. – № 2 (25). – С. 53-58.  

6. Принципи формування інноваційної спрямованості виховного процесу. Нова 

педагогічна думка. – Рівне, 2015. – № 4. – С. 133-138.  

7. Инновационная направленность воспитательного процесса 

общеобразовательной школы. – Оралдың ғылым жаршысы. – 2015. – № 13  



(144). – С. 55-60.  

8. Педагогические условия формирования инновационной направленности 

воспитательного процесса. – Revista «Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa 

socială». – 2015. – № 41. –  рр. 45-52.  

9. Formation of innovative orientation educational process secondary school. – 

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015. – № 5-6 (4) – pp. 

83-85.  

10. Features innovative changes in educational process in secondary schools of 

Ukraine. – European Journal of Education and Applied Psychology, «East West» 

Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015. – 

№ 4. – pp. 62-65.  

11. Особливості управління інноваціями у виховному процесі школи. – Освіта і 

наука. – 2016. – № 1. –  С. 17-22.  

12. Чинники формування інноваційної спрямованості виховного процесу 

загальноосвітньої школи. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології. - Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. - №1 (55). – 

С.342348.  

13. Субъективные факторы инновационной воспитательной деятельности 

педагогов. – Веснік Гродзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 3. 

Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – Т.6.  – 2016. – № 1 – С. 78-82.  

14. Інноваційні підходи до організації сучасного виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу: науково-методичний аспект. – Наша 

школа. – 2016. – № 4.  

15. Психологічні аспекти організації творчої педагогічної взаємодії. – Virtus:  

Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – 2017. – November №18. – 

р.5053.  

16. Teachers’   Motivation   For Effective Pedagogical In traction  Under Conditions   

of    Educational  Changes // Наука і освіта. – 2017. – №11. – 139-145.  

17. Тренінгові технології у розвитку соціальної зрілості студентів. – Молодь і 

ринок. – 2018. – №2 (157).  – С. 6-10.  

18. Аксіологічний підхід до виховання соціальної зрілості студентів Вісник 

Луганського національного університету ім. Т. Шевченко, 2018. – № 1 (315) 

березень.  Ч.1. – С.179-186.  

19. Teachers’  Social   Intelligence    Examination // Наука  і освіта. 

– 2018. – №1. – 46-53.  

20. Модель системи формування інноваційної спрямованості виховного процесу 

загальноосвітньої школи. – Глобальні виклики педагогічної освіти в 

університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 

18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний 



університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – С. 127-128.  

21. Психологічний тренінг як метод розвитку інноваційного потенціалу педагогів 

/ Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 вересня 2017 р.) – Одеса: 

ВМВ, 2017.  – С.160-163.  

22. Соціальний інтелект як здатність педагога до реалізації освітніх змін / 

Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної 

освіти : ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (м. Біла 

Церква, 29 листопада 2018 року) /  Біла Церква : БІНПО ДНВЗ УМО, 2018. – 

С. 183-186.  

23. Критеріальний підхід до визначення стану сформованості інноваційної 

компетентності педагогів / за заг. ред. д.філ.н. Журби М.А.- Зб. наук. праць.  

за матеріалами ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, 

релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (від 30-31 грудня 2018 

року). –  Монреаль: СРМ «АSF», 2018. – С.65-68.  

24. Концептуальні засади розвитку професійної зрілості педагогів у системі 

неперервної освіти  / Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти 

неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 

12-13 квітня 2019 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. 

Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С.329-331.  

25. Виховання у сучасній парадигмі освіти / Педагогічна наука і освіта у 

сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конф. 21 травня 2019 року – Одеса: 

видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – С. 6-10.  

26. Виховання як базовий теоретико-методологічний конструкт педагогіки і 

освіти / Педагогічна наука і освіт у сучасному вимірі: проблеми і перспективи 

розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 14 травня 2020 р. / за 

заг. ред. В.В.Ягоднікової. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2020. – 326 с. 

(С.303309).  

 

Участь у громадських наукових організаціях: професор Міжнародної 

кадрової академії.   

  

  

  

  



  

Букач Микола Миколайович  

  

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.  

Посада: професор кафедри освітньої політики.  

Наукові інтереси: цінності та ціннісні орієнтації, проблеми соціалізації 

підростаючого покоління, музичне та вокальне виховання дітей, соціалізація 

людей поважного віку.  

Науково-педагогічна діяльність: Стаж роботи 41 рік, із них  28 років роботи у 

вищій школі: ЗОШ №9 м. Одеса; Одеський педагогічний інститут ім. К.Д. 

Ушинського; Чорноморський державний університет ім. П. Могили; 

Миколаївський національний університет ім В.О. Сухомлинського; Одеська 

академія неперервної освіти.  

Досвід іншої роботи: з 2014 по 2019 рік був переможцем обласного конкурсу 

«Волонтер року» в Миколаївській області.  

Тема докторської дисертації: «Формування педагогічної культури вчителя 

музики у процесі професійної підготовки /На матеріалі спеціальних практик». 

Дослідження і розробки за останні 5 років: Проблематика арт-технологій у 

роботі з дітьми та соціалізація людей поважного віку.  

Найважливіші публікації за останні 5 років:  

1. Букач М.М. Академічна чесність, як основа становлення майбутнього 

науковця // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 141. Т. 153. 

Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С.61-64. 

(фахове видання).  

2. Букач М.М. Компетентнісно-орієнтоване навчання, як основа формування 

майбутнього соціального працівника // Науковий часопис МПУ 

ім.М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: 



збірникнаукових праць. – Вип. 14. – Частина 2. – К.: Вид-во МПУ 

ім.М.П.Драгоманова, 2016 (фахове видання). 

3. Букач М.М.Виховання почуття ритму в молодшому шкільному віці // 

Науково-методичний журнал. – Вип. 279. Т. 291. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-

во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 109 –118 (фахове видання).  

4. Букач М.М. Біоритмічнареабілітація, якзасіб арт-терапевтичноїроботи з 

клієнтом // Науковий журнал Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційнітехнології .- №3(67).- Суми: СумДПУ ім.А. С.Макаренка. - 2017.- 

С.129-138. Журнал включено доміжнародної наукометричної бази 

IndexCopernicus.  

5. Букач М.М. Петренко Н.С Соціальна реабілітація чоловіків, звільнених з 

пенітенціарних установ // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 

Вип.299. Т.311 Педагогіка ЧНУ ім..П.Могили 2018.- С.49-53 (фахове видання)  

6. Букач М.М. , МіхальчукВ.С.Зниження агресивності у адиктивних клієнтів 

засобами арт-терапевтичних методів в умовах соціально-реабілітаційного 

центру // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.301. Т.313 -  

Педагогіка ЧНУ ім..П.Могили 2018.- С.56-61 (фахове видання).  

7. Букач М.М. Ритмічність – як засіб запобігання девіантності // Збірник 

наукових праць. Педагогічні науки – Херсонський державний університет, 

Херсон-2018р. Випуск LXXXII Том 2 С. 208-214. Журнал включено 

доміжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка 

Польща).  

8. Букач М.М. Реабілітаційні властивості ритму // // Збірник наукових праць.  

Педагогічні науки. – Херсонський державний університет, Херсон-2018р. 

Випуск LXXXII Том 1 С. 204-210. Журнал включено доміжнародної 

наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).  

9. Букач М.М., Клименюк Н.В., Горлачук В.В Словник-довідник із соціальної 

роботи Київський славістичний університет, 2015.-383с.  

10. Букач М.М., Клименюк Н.В. Організація наукового дослідження в соціальній 

роботі: характеристика, етапи, методи / Методичні рекомендаціїМиколаїв: 

МНУ ім.В.О.Сухомлинського, ФОП Швець В.Д.,  2017.- 232с.  

11. Букач М.М., КлименюкН.В,Прасол Д.В, Ярошенко В.МФестиваль для людей 

поважного віку «Рух продовжує молодість»: науково-інформаційне 

видання.Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, ФОП Швець В.Д.,  2018.- 

190с.  

12. Букач М.М., КлименюкН.В,Прасол та ін.Неформальна освіта людей 

поважного віку (навчально-педагогічний посібник)Миколаїв:МОПІПО та ГО 

ОЦ УТВ, ФОП Швець В.Д.,  2019.—534с.  

13. Букач М.М., Клименюк Н.В, Сагач Г.М. та ін.Неформальна освіта людей 

поважного віку (навчально-педагогічний посібник)Миколаїв:Одеська 

академія неперервної освіти та ГО ОЦ УТВ, ФОП Швець В.Д.,  2020.- 437с.  



  

  

  

Костенко Ростислав Валерійович  
  
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.  

Посада: завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.  

Наукові інтереси: підготовка фахівців у вищих навчальних закладах.  

Науково-педагогічна діяльність: з 2006 року.  

Досвід іншої роботи: у 1999-2000 навчальному році працював учителем 

українознавства у ЗОШ № 39 м. Одеси.  

Тема дисертації: докторської: «Підготовка майбутніх економістів у вищих 

навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних 

технологій», захист – 2015 р.;  

кандидатської: «Формування соціальних цінностей майбутніх учителів історії у 

процесі професійної підготовки», захист – 2007 р.  

Методичні розробки за останні 5 років: за останні 5 років розробив методичні 

рекомендації та навчальні програми:  

1. Костенко Р.В. Центральний банк та грошово-кредитна політика: тестові 

завдання для проведення контролю знань студентів денної форми навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Методичні 

рекомендації. Одеса: Астропринт, 2017. 23 с. Укр. ISBN 978-966-927-321-5  
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