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ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИИ ІНСТИТУТ

Директор Інституту — 

Корець Микола Савич,  
кандидат фізико-матема тич них наук, 
доктор педагогічних наук, професор.

Заступники директора:  
з наукової та виховної роботи — 
Баранов Олександр Васильович, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 

з навчальної роботи —  
Гуменюк Тетяна Броніславівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Інженерно-педагогічний інститут Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова здійснює підготовку фахівців технологічної 

галузі освіти вже 45 років.
Історія інституту починається з 1970 р., коли при 

фізико-математичному факультеті було відкрито від-
ділення підготовки вчителів загальнотехнічних дис-
циплін, а у 1976 р. був створений автономний фа-
культет загальнотехнічних дисциплін як самостійний 
підрозділ.

Першим його деканом став заслужений працівник 
освіти, кандидат фізико-математичних наук, професор 
Гурій Григорович Кордун, який протягом шістнадця-
ти років (1976–1992) успішно керував факультетом 
та доклав чимало зусиль для становлення і розвитку 
підрозділу. У 1992 р. факультет здобув новий статус 
і отримав нову назву «педагогічно-індустріальний фа-
культет».

З 1992 по 2006 р. посаду декана факультету обіймав 
кандидат педагогічних наук, професор Володимир Іва-
нович Андріяшин.

За час діяльності факультету підготов-
лено понад 6000 фахівців вищої кваліфі-
кації для середньої загальноосвітньої та 
вищої школи.

Протягом багатьох років на факуль-
теті працювали: академік НАН СРСР — 
Д. О. Тхоржевський, член-кореспондент 
НАН України — В. К. Сидоренко, про-
фесори — П. І. Бакуменко, І. Т. Горбачук, 
Є. К. Дулуман, В. П. Дущенко, В. В. За-
бронський, Т. В. Колесник, М. В. Левчен-
ко, Б. О. Лобовик, О. Г. Мороз, Ю. А. Па-
січник, В. В. Понирко, М. В. Працьовитий, 
О. В. Скрипченко, О. Т. Шпак, М. І. Шут; 
доценти — Т. В. Абрамова, К. С. Базиле-
вич, Л. І. Дюженкова, В. О. Козін, К. С. Ла-

бець, В. І. Мельник, В. Ю. Ніколаєнко, Ю. П. Підченко, 
Л. О. Пивоваров, В. П. Рокитко, Т. П. Стеценко, Г. С. Хі-
міч, О. Д. Яковлева та інші.

Наукові здобутки колективу інституту відомі не 
тільки в Україні, а й далеко за її межами. Це стало 
передумовою того, що у 1996 р. на базі Інституту 
було відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту 
кандидатських дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціаль-
ностями 13.00.02 — теорія та методика трудового 
навчання; 13.00.02 — теорія та методика навчання 
креслення.

У листопаді 2004 р. відбулася реорганізація всього 
педагогічно-індустріального факультету і на його базі 
був створений Інститут гуманітарно-технічної освіти 
як структурний підрозділ університету, де здійснюєть-
ся підготовка педагогічних кадрів для технологічної та 
професійної освіти. До складу інституту увійшов від-
окремлений структурний підрозділ «Вище професійне 
училище» (директор — кандидат філософських наук, 
доцент М. І. Бахтін).

З жовтня 2013 р. Інститут гуманітарно-
технічної освіти перейменовано в Інженер-
но-педагогічний інститут (наказ № 586 від 
11.10.2013 р.)

Навчально-виховний процес в Інсти-
туті забезпечують 49 штатних викладачів 
і 7 сумісників, серед них: 8 докторів наук, 
професорів, 30 кандидатів наук, доцентів та 
1 заслужений працівник освіти — професор 
Петро Васильович Дмитренко.

Відповідно до концепції розвитку ін-
ституту відновлюється та поповнюється 
матеріально-технічна база для організації 
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навчально-виховного процесу і професійної підготовки 
майбутніх фахівців.

Головним завданням інституту є освітня, науково-
практична підготовка високопрофесійних фахівців 
у галузі технологічної та професійної освіти. На денній, 
заочній та екстернатній формах навчання проводиться 
за спеціальностями «Технологічна освіта», «Професій-
на освіта» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бака-
лавр, спеціаліст, магістр.

За цей час відкрито нові спеціалізації технологіч-
ної та професійної освіти: інформаційні технології 
та технічний захист інформації, позашкільна освіта, 
дизайн предметного середовища, підприємницька 
діяльність та основи електронного бізнесу, дизайн 
одягу та аксесуарів, автомобільний транспорт та без-
пека дорожнього руху, технічний переклад, декора-
тивно-прикладна творчість, технічна та комп’ютерна 
графіка, ресторанна справа, системи автоматизації 
біб ліотек.

КАФЕДРА  
ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри — Корець 
Микола Савич, кандидат фізи-
ко-математичних наук, доктор 
педагогічних наук, професор

Кафедра загальнотех-
нічних дисциплін була 
заснована в 1953 р. як 

сектор кафедри методики фізи-
ки, керівником якого був при-
значений доцент М. Ф. Кіра-
ковський. Розпочалася постійна 
реорганізація навчальних май-
стерень, створення нових кабінетів і лабораторій. 
У 1958 р. спеціальною Постановою Міністерства осві-
ти УРСР кафедра загальнотехнічних дисциплін була 
затверджена як структурний підрозділ КДПІ імені 
О. М. Горького.

За час існування кафедри її очолювали: доцент 
М. Ф. Кіраковський (1958–1960), професор В. П. Сте-
пенко (1960–1978), доцент Л. О. Пивоваров (1962–
1964), доцент О. С. Юрченко (1978–1988), доцент 
І. Г. Трегуб (1988–1992). З 1992 р. кафедру очолює про-
фесор М. С. Корець.

На кафедрі працювали: професори — В. В. Заброн-
ський, М. С. Корець, В. П. Степенко, І. Г. Трегуб; до-
центи — П. Я. Дзюба, Ю. П. Колосвєтов, В. Г. Мазур, 
О. П. Мойсеєнко, Л. М. Олексюк-Казо, В. Я. Опілат, 
І. І. Плита, О. К. Русанівський, Т. С. Хіміч, О. С. Юр-
ченко. Сьогодні на кафедрі працюють: професори 
М. С. Корець, Л. А. Сидорчук і доценти Т. Б. Биков-
ський, Г. С. Зікій, І. А. Гомула, А. І. Макаренко.

Нині на кафедрі існують такі структурні підрозді-
ли: лабораторія технології конструкційних матеріалів, 
лабораторія машинознавства, автоклас, лабораторія ро-
бочих машин, лабораторія обробки матеріалів рі занням.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ, КРЕСЛЕННЯ 

ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Завідувач кафедри — Кільде-
ров Дмитро Едуардович, канди-
дат педагогічних наук, професор

Становлення і розви-
ток цієї кафедри тісно 
пов’язані з ім’ям ви-

датного українського вченого-
педагога, дійсного члена АПН 
СРСР і АПН України, доктора 
педагогічних наук, професора 
Дмитра Олександровича Тхор-

жевського (1930–2002 pp.). Кафедру трудового навчан-
ня і креслення створено у 1977 р. шляхом поділу кафед-
ри загальнотехнічних дисциплін.

З 2000 р. по 2008 р. кафедру очолював член-
кореспондент НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор Віктор Костянтинович Сидоренко 
(1951–2013 pp.) — відомий фахівець у галузі трудо-
вої, професійної та графічної підготовки учнівської 
і студентської молоді. Науково-педагогічний доробок 
В. К. Сидоренка складає понад 200 наукових та на-
вчально-методичних праць.

Кафедрою забезпечується проведення навчальних 
занять з методики трудового навчання, нарисної гео-
метрії та креслення, загальної електротехніки, окремих 
розділів машинознавства й основ виробництва, практи-
кумів з обробки матеріалів, основ наукових досліджень, 
блоків навчальних дисциплін з менеджменту та кон-
струювання і моделювання одягу; здійснюється керівни-
цтво педагогічними практиками студентів, написанням 
студентами курсових і дипломних бакалаврських робіт.

Кафедра була базовою з розробки Концепції трудо-
вого навчання учнів загальноосвітніх шкіл та Держав-
ного стандарту освітньої галузі «Технологія» загаль-
ної середньої освіти. Враховуючи значний науковий 
потенціал кафедри та її практичний досвід, у 2003 р. 
колектив розробив Галузевий стандарт ступеневої під-
готовки вчителя трудового навчання. 

З 2009 р. кафедру трудового навчання і креслення 
очолює кандидат педагогічних наук, професор Дмитро 
Едуардович Кільдеров. Зі зміною завдань, що стоять 
перед кафедрою, 2012 р. кафедра отримала нову на-
зву — кафедри теорії і методики технологічної освіти, 
креслення та комп’ютерної графіки.

На кафедрі працювали: професори — Д. О. Тхор-
жевський, В. К. Сидоренко; доценти — О. І. Мойсеєнко, 
Р. О. Захарченко, В. І. Жуков, К. С. Лабець, В. О. Козін.

Сьогодні навчально-виховний процес здійснюють — 
доктор педагогічних наук, професор Ігор Васильович 
Жерноклєєв, кандидати педагогічних наук, профе-
сори — Ірина Семенівна Голіяд, Дмитро Едуардович 
Кільдеров; кандидати педагогічних наук, доценти — Лі-
лія Володимирівна Кільдерова, Володимир Миколайо-
вич Слабко, Тарас Олексійович Олефіренко, кандидат 
технічних наук, доцент Володимир Якович Науменко, 
викладач Ірина Сергіївна Маркусь.
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КАФЕДРА  
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри — Яшанов 
Сергій Микитович, доктор пе-
дагогічних наук, професор

Вдосконалювалася струк-
тура факультету загаль-
нотехнічних дисциплін, 

і у вересні 1975 р. була створена 
кафедра технічних засобів нав-
чання на базі секції технічних 
засобів навчання, що входила 
до складу кафедри методики 
викладання фізики, яку очолював старший викладач, 
кандидат педагогічних наук, доцент А. В. Сердюк, по-
тім — кандидат технічних наук, доцент В. Л. Лапіс.

З 1975 до 1986 р. кафедру очолював Вілен Якович Ла-
піс. Він організував і протягом тривалого часу керував 
Республіканським семінаром з питань використання тех-
нічних засобів навчання в навчально-виховному процесі 
вузів і шкіл. За цей період було видано низку науково-ме-
тодичних праць з курсу технічних засобів навчання.

У структуру кафедри входив технічний центр, яким 
керував доцент Є. О. Перепелиця. Центр займався впро-
вадженням технічних засобів навчання у навчально-ви-
ховний процес кафедр КДПІ імені О. М. Горького (нині 
НПУ імені М. П. Драгоманова), а також обладнанням 
лекційних аудиторій комплексами технічних засобів нав-
чання. Технічним центром було обладнано понад 40 лек-
ційних аудиторій та кабінетів автоматизованим зашто-
ренням, відкриванням екрану, дистанційним керуванням 
проекційною та звукотехнічною апаратурою.

З 1986 по 1996 р. кафедру очолював кандидат фізи-
ко-математичних наук, доцент Віктор Сергійович Ко-
валь. У цей період під його керівництвом була відкрита 
наукова госпдоговірна тема з розробки газових лазерів, 
яка успішно виконувалася протягом 5 років. У вико-
нанні теми, окрім співробітників кафедри, брали участь 
близько 100 студентів педагогічно-індустріального 
факультету — це дало змогу суттєво поповнити матері-
альну базу кафедри новітніми зразками апаратури, яка 
успішно використовувалася при практичній підготовці 
майбутніх учителів.

Водночас при кафедрі був створений телецентр 
інституту, яким керував кандидат педагогічних наук, 
доцент М. X. Луценко. Телецентром були створені те-
лекомунікаційні мережі в різних корпусах інституту, 
які давали можливість демонструвати навчальні теле-
передачі на лекціях та практичних заняттях.

До складу кафедри входила кінофотолабораторія, 
яку очолював доцент М. З. Кот, а нині – заслужений 
працівник культури України В. Т. Тимошенко.

З 1996 р. по 2006 р. кафедру очолював кандидат фі-
зико-математичних наук, професор Іван Григорович 
Трегуб. За цей час кафедра інтенсивно займалася впро-
вадженням сучасних технічних засобів та комп’ютерної 
техніки у навчально-виховний процес університету. 
Вона забезпечувала проведення навчального процесу 
з курсу «Технічні засоби навчання» на всіх факультетах 

університету та циклу навчальних дисциплін зі спеці-
алізації «Інформаційна техніка» для студентів педаго-
гічно-індустріального факультету.

З 2006 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, 
професор Сергій Микитович Яшанов. Майже 25 років 
основним предметом, що викладався на кафедрі, був 
курс «Технічні засоби навчання», але вже з 2000 р., ко-
лективом кафедри освоєно викладання 37 нових нав-
чальних дисциплін.

У зв’язку зі зміною завдань і функцій кафедри техніч-
них засобів навчання при підготовці вчителів трудово-
го навчання за спеціалізацією «Інформаційна техніка», 
для якої вона є випускною, та інтенсивним впроваджен-
ням нових курсів із застосування інформаційно-кому-
нікаційних технологій у навчально-виховному процесі 
у вересні 2006 р. кафедру технічних засобів навчання 
перейменовано на кафедру інформаційних систем і тех-
нологій (ІСТ).

Нині кафедра інформаційних систем і технологій за-
безпечує проведення занять інформатичного напрям-
ку — 42 дисципліни та дисциплін з актуальних проблем 
підготовки сучасного вчителя із застосуванням інформа-
ційно-комунікаційних технологій, методів і технологій 
підвищення ефективності навчання при використанні 
новітніх засобів інформаційної техніки, впливу інтернет-
технологій на методи навчання майбутнього вчителя, 
а навчальний процес кафедри забезпечують: доктор пе-
дагогічних наук, професор Леся Леонідівна Макаренко, 
кандидат фізико-математичних наук, професор Іван Гри-
горович Трегуб, кандидати педагогічних наук, доценти — 
Ігор Васильович Федоренко, Володимир Вікторович 
Шевченко, Людмила Анатоліївна Куліш, Євген Олек-
сійович Перепелиця, Юрій Вікторович Шпильовий; 
старші викладачі — Тетяна Миколаївна Слабошевська, 
Ігор Миколайович Смекалін, викладач Дмитро Якович 
 Андрєєв.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завідувач кафедри — Дми-
тренко Петро Васильович, 
кандидат педагогічних наук, 
професор

Починаючи з 2004 року, 
в інституті відбулася 
реструктуризація під-

розділів — у жовтні 2004 року 
була створена кафедра теорії 
і методики професійної підго-
товки, яку очолює заслужений 

працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, 
професор Петро Васильович Дмитренко.

На кафедрі є такі структурні підрозділи: лабора-
торія електротехніки, лабораторія художнього кон-
струювання, лабораторія дизайну.

Кафедра здійснює нав ча ль но-методичне забез-
печення спеціалізації «Основи підприємства». Нині 

!� *� "�h37f�9F

�� 8� ^H1�F*



83

!��#!� �
� � �� � � ���$%��#%&�
# !&��'()�)

#� !%#�*+#("�
� � � � $ % $ ! , # ( "

 підготовку фахівців забезпечують кандидати педаго-
гічних наук, професори — В. І. Андріяшин, П. В. Дми-
тренко, Д. В. Лебедев; кандидати педагогічних наук, 
доценти — І. О. Агалець, А. І. Бровченко, Н. М. Титова.

КАФЕДРА  
ПРОМИСЛОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА СЕРВІСУ

Завідувач кафедри — Гуме-
нюк Тетяна Броніславівна, 
кандидат педагогічних наук, 
 доцент

На базі кафедри трудо-
вого навчання і крес-
лення у травні 2008 

року створено кафедру основ 
виробництва, яку очолив кан-
дидат педагогічних наук, про-
фесор В. І. Андріяшин. На ка-
федрі створено такі структурні підрозділи: лабораторія 
кравецької майстерності, лабораторія обробки металів, 
лабораторія обробки деревинних матеріалів, лаборато-
рія конструювання і моделювання одягу, лабораторія 
кулінарії, лабораторія матеріалознавства.

З 2012 року і до сьогодні кафедру очолює кандидат 
педагогічних наук, доцент Тетяна Броніславівна Гу-
менюк. З 2013 року кафедру перейменовано на кафед-
ру промислової інженерії та сервісу. Навчальний процес 
кафедри забезпечують кандидати педагогічних наук, до-
центи — Т. Б. Гуменюк, Н. М. Зубар, доц. І. В. Коваленко, 
І. В. Косяк, Ф. Г. Левченко; старший викладач К. П. Оста-
пенко і викладачі О. Л. Котляренко та І. С. Медведенко.

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ФІЗИКИ  
ТА МАТЕМАТИКИ

Завідувач кафедри — Каспер-
ський Анатолій Володимиро-
вич, кандидат фізико-матема-
тичних  наук, професор

У вересні 2008 р. внаслі-
док реструктуризації 
кафедри загальнотех-

нічних дисциплін створено 
кафедру технічної фізики та 
математики, яку очолив ака-
демік Академії наук вищої 
освіти України, доктор педагогічних наук, кандидат 
фізико-математичних наук, професор Анатолій Во-
лодимирович Касперський. 

На кафедрі працював професор В. М. Баранов-
ський (1940–2012), а нині працюють: доценти — 
А. І. Закусило, Ю. П. Колосвєтов, В. Д. Селезень, 
Ю. В. Немченко та старші викладачі — О. М. Куч-
менко, О. В. Нижник, Н. Б. Щур.

КАФЕДРА  
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри — Биковська Олена Володими-
рівна, доктор педагогічних наук, професор

У грудні 2012 р. рішенням Вченої ради Наці-
онального педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова від 25.09.2012 р. та згід-

но з наказом університету 
«Про створення кафедри по-
зашкільної освіти НПУ імені 
М. П. Драгоманова» № 492 від 
01.10.2012 р. була створена ка-
федра позашкільної освіти.

Кафедра позашкільної осві-
ти — це перша заснована в Україні 
кафедра з підготовки майбутніх 
педагогів системи позашкільної 
освіти, яку очолює доктор педаго-
гічних наук, професор Олена Во-
лодимирівна Биковська — вчений 

у галузі педагогіки, організатор вищої і позашкільної освіти.
З дня відкриття на кафедрі позашкільної освіти пра-

цює професійний професорсько-викладацький склад — 
кандидати педагогічних наук, доценти Лариса Маркія-
нівна Олексюк-Казо, Наталія Василівна Кардаш, Ганна 
Дмитрівна Попова, Олександр Олександрович Савенко; 
кандидат наук з державного управління Євген Васи-
льович Красняков; кандидат філософських наук Оксен 
Васильович Лісовий; викладачі Людмила Петрівна Кух 
і Надія Миколаївна Cвінцицька.

Активною є співпраця кафедри позашкільної освіти 
у питаннях розвитку позашкільної освіти з органами за-
конодавчої і виконавчої влади, позашкільними навчаль-
ними закладами, науковими установами, громадськими 
організація тощо. Зокрема, з Комітетом Верховної Ради 
України з питань науки і освіти та відділом позашкільної 
освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Мініс-
терства освіти і науки України. Завідувач кафедри проф. 
О. В. Биковська є членом Громадської ради при Комітеті 
з питань науки і освіти Верховної ради України і головою 
Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науко-
во-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і 
науки України.

Кафедра позашкільної освіти активно співпрацює 
з позашкільними навчальними закладами України, серед 
яких: Український державний центр позашкільної осві-
ти, Національний центр «Мала академія наук України», 
Центр позашкільної роботи Святошинського району 
м. Києва, Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченкі-
вець» м. Києва, Рівненський міський Палац дітей та мо-
лоді та ін.

Активним є міжнародне співробітництво кафед-
ри позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгомано-
ва щодо професійної підготовки майбутніх педагогів 
у сфері позашкільної освіти. Зокрема, співробітники 
кафедри є членами Президії Європейської асоціації по-
зашкільної освіти (EAICY), у складі якої понад 60 ор-
ганізацій із 16 країн Західної, Центральної і Східної 
Європи.
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