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На здобуття щорічної премії Президента 
України для молодих вчених 

наукову роботу 

«Дитячі освітні видання: 
до проблеми підготовки майбутніх 

редакторів» 

представляє автор із Житомирського 
державного університету

імені Івана Франка
Миколаєнко Надія Миколаївна
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НАУКОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

• теоретико-методологічні та історіографічні
аспекти проблеми професійної підготовки
фахівця (О.Є.Антонова, С.С.Вітвицька,
С.У.Гончаренко, Н. М. Дем’яненко,
О. А. Дубасенюк, В. І. Луговий, Н.Г.Ничкало та
ін.);

• вивченням історичних, соціальних,
культурологічних умов становлення фахівців
із видавничої справи та редагування
(Н. М. Вернигора, Е. І. Огар, М. С. Тимошик та
ін.);

• теоретичні й практичні основи професійної
підготовки майбутніх редакторів
(Ю. П. Єлісовенко, Н. В. Зелінська,
А. О. Капелюшний, А. І. Мамалига, В. В. Різун,
В. І. Теремко та ін.);
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ –

теоретично обґрунтувати, 

розробити та 

експериментально

перевірити ефективність

моделі підготовки

майбутніх редакторів 

дитячих освітніх видань у 

вищих навчальних закладах 

України.
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Завдання дослідження

Охарактеризувати становлення та розвиток
дитячих освітніх видань з урахуванням
вітчизняного і зарубіжного досвіду книжкових
заходів щодо освітньої дитячої видавничої
продукції.

Здійснити теоретико-методологічний аналіз
проблеми дитячих освітніх видань як
сучасного інтелектуально-матеріального
ресурсу.

Визначити критерії, показники та рівні
сформованості професійної культури
майбутніх редакторів у визначеному напрямі.

Розробити й експериментально перевірити
ефективність авторської моделі.
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Об’єкт дослідження – підготовка

майбутніх редакторів дитячих освітніх

видань у ВНЗ.
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Предмет дослідження –

зміст, форми і методи

підготовки майбутніх 

редакторів дитячих освітніх

видань у ВНЗ.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

❖І етап (2013-2014рр.) –

теоретико-пошуковий;

❖ІІ етап (2014-2015 рр.) –

аналітико-діагностувальний;

❖ІІІ етап (2014-2016 рр.) –

дослідно-експериментальний;

❖ІV етап (2016-2017 рр.) –

узагальнюючий.
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ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА 

❖Ужгородський національний 

університет;

❖Запорізький національний 

університет;

❖Житомирський державний

університет ім. І. Франка. 
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Наукова новизна та 

теоретичне значення  

дослідження:

❖ вперше на основі вивчення 

історії становлення та розвитку 

дитячих освітніх видань подано 

авторську періодизацію 

трансформації дитячої книги; 

охарактеризовано специфіку 

підготовки майбутніх редакторів 

дитячих освітніх видань; 

теоретично обґрунтовано модель 

підготовки майбутніх редакторів 

дитячих освітніх видань.
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Апробація результатів дослідження
Участь у 23 наукових

та науково-практичних

конференціях;

науково-методологічних

семінарах кафедри педагогіки,

майстер-класах кафедри

видавничої справи, редагування,

основ журналістики та філології

Житомирського державного

університету

імені Івана Франка,

заняття гуртка

"Редакторська 

майстерність" , обласний 

турнірі

"Юний журналіст".
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XXV  Східноєвропейська літня школа 

Варшавського університету (2015)
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Періодизація 

дитячих освітніх видань

•І етап – зародження процесу книготворення
(загальні світові ознаки – Х ст. – кін. ХІІІ ст.);

•ІІ етап – появи книгодрукування (розвиток 
світських і релігійних видань – ХІV ст. – ХVІІ ст.); 

•ІІІ етап – становлення та розвитку дитячих 
видань у контексті урізноманітнення їх типології, 
тематики, жанрів – ХVІІІ ст. – ХІХ ст.; 

•ІV етап – розширення спектру дитячих видань на 
книжковому ринку (ХХ ст. –ХХІ ст.).
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Дитячі освітні видання
– інтелектуально-матеріальні

ресурси, використання яких

сприяє формуванню особистості

дитини, її розвитку, підвищення

ефективності навчання та

виховання на основі психолого-

педагогічних особливостей і

вікової диференціації.
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Авторська класифікація 

дитячих освітніх видань

•нормативні дитячі освітні видання
(буквар / абетка, підручник, навчальний
посібник, практикум, хрестоматія);

•довідкові дитячі освітні видання
(словник, енциклопедія, довідник, атлас);
періодичні дитячі освітні видання
(журнал / часопис);

•художньо-авторські дитячі освітні
видання (розмальовка / розфарбовка,
книжка-іграшка).
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Редакторська діяльність
розглядається як регулятивно-
творчий процес взаємодії її 
суб’єкта (редактор) й об’єкта 
(авторський текст), що 
здійснюється відповідно до 
загальнокультурних та етичних 
вимог соціуму з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку 
видавничої галузі.



16

Рівні сформованості 

професійної культури майбутніх 

редакторів дитячих освітніх видань

❖ репродуктивний,

❖конструктивний,

❖творчий.
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Основні блоки авторської 

моделі
• цільовий (відображає соціальне замовлення, мету,

завдання підготовки);

• змістовий (включає теоретичну та практичну
підготовку студентів, яка відбувається у ході
вивчення навчальних курсів і складається з ряду
блоків: гуманітарного, соціально-економічного;
природничо-наукового; професійного, практичного
та змістового ядра – спецкурсу "Професійна
культура редакторів дитячих освітніх видань");

• операційний (охоплює систему форм, методів і
засобів формування професійної культури
майбутніх редакторів дитячих освітніх видань);

• результативний (включає контроль,
самоконтроль, оцінку та самооцінку сформованості
професійної культури майбутніх редакторів
дитячих освітніх видань).
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Етапи впровадження 
авторської моделі підготовки 

майбутніх редакторів дитячих 

освітніх видань:

•підготовчий;

•процесуально-

діяльнісний; 

•результативний.
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Результати експериментальної роботи 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


