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документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і
словосполучень українською мовою».

У списку друкованих праць найвагоміші з них (авторе@
ферати дисертацій, монографії, навчально@методичні посібни@
ки, книги, брошури) виділені жирним шрифтом і їх супрово@
джують стислі анотації. Курсивом виділено статті вченого,
опубліковані у фахових виданнях, та розділи монографічних
видань.

Уміщений у виданні іменний покажчик сприятиме кращому
орієнтуванню читача в тексті. Видання підсумовують і розлогі
анотації українською та англійською мовами. Інформацію про
життя і діяльність вченого ілюструє добірка фотоматеріалів,
яку представлено окремим блоком.

Сподіваємося, що це видання буде корисним для організа@
торів вищої освіти, вчених, викладачів, студентів, фахівців у
галузі педагогічних наук та всіх, кого цікавлять відомі персо@
налії системи вищої освіти України.

ВІД УКЛАДАЧА

Біобібліографічний покажчик «Десятов Тимофій Михай@
лович» із серії «Бібліографія вчених України» підготовлено до
друку з нагоди сімдесятирічного ювілею доктора педагогічних
наук, професора, директора навчально@наукового інституту
педагогіки, соціальної роботи і мистецтва Черкаського націо@
нального університету ім. Б. Хмельницького, заслуженого
працівника освіти України Т. М. Десятова.

Покажчик відображає життєвий шлях, творчий доробок
професора Т. М. Десятова в галузі педагогічних наук, досяг@
нення в науково@педагогічній та організаторській діяльності.
Видання укладено на основі об’єктивних бібліографічних
свідчень, матеріалів періодики та особистого архіву ювіляра.

Матеріал покажчика систематизовано в таких структурних
частинах:

• Життєвий і творчий шлях
• Основні віхи життя і діяльності
• Слово колег про ювіляра
• Рукописи й автореферати захищених дисертацій
• Хронологічний покажчик праць 
• Керівництво міжнародними проектами
• Наукове редагування
• Рецензування 
• Наукова школа професора Т. М. Десятова
• Матеріали про Т. М. Десятова.
• Профіль у науково@метричній базі даних

Бібліографічна інформація подана в хронологічному по@
рядку, а в межах окремого року підпорядкована абетці.
Бібліографічний опис та скорочення слів подано відповідно до
Державних стандартів України: ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліо@
графічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання. Система стандартів з інформації, бібліо@
течної та видавничої справи», ДСТУ 3582:2013 «Інформація і
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навчання. Звісно, школярики вивчали тут і турецьку мову як
обов’язковий предмет. А проживав хлопчик у своєї тамтешньої
тітоньки Марії. Уже на початках навчання Тимофій виділявся
своєю успішністю й допитливістю.

Тим часом батьки здійснили свій давно визрілий намір
переїзду до радянського Кавказу, й ця подія сталася в 1962 р.
Родина осіла в станиці Приозерній Левокумського району на
Ставропольщині. Тимофій продовжив навчання в місцевій
десятирічці і став одним із її найкращих учнів та учасником і
переможцем районних та крайових олімпіад з історії і фізики. 
А ще був громадським активістом і успішним фізкультурником.
Вісім класів закінчив з єдиною «четвіркою» із російської мови (з
решти – на «відмінно») й попри наполягання батьків, таки
завершити загальноосвітню підготовку, подався у м. Грозний, де
вступив до міського профтехучилища № 10. Там він опанував
спеціальність слюсаря, продовжив свої заняття спортом і навіть
став учасником республіканської спартакіади Чечено@Інгушетії
із легкої атлетики.

Здобувши перший у своєму житті фах, 19@річний Тимофій
започаткував власну трудову біографію, приступивши до ро@
боти слюсарем об’єднання «Кавсантехмонтаж» (м. Грозний). Як
і належиться, він виконав свій військовий обов’язок, перебу@
ваючи упродовж двох років у авіаційній частині неподалік 
м. Черкаси. Сержант Т. Десятов виконував відповідальні зав@
дання з технічного обслуговування льотної техніки. 

Саме в Черкасах зустрів свою долю – Людмилу, що й спону@
кало його кинути свій життєвий якір у цьому місті над Дніпром.
Упродовж шести років працював слюсарем Черкаського хімком@
бінату (згодом об’єднання «Азот»). Утім його не полишав намір
щодо здобуття вищої освіти, що на той час уже здійснили його
старші брати. Відтак, Тимофій вступив на заочне відділення
філологічного факультету Черкаського педінституту й здобув
фах учителя російської мови та літератури. Своїм професійним
становленням він завдячує талановитим викладачам – професо@
ру О. П. Преснякову, доцентам Ф. А. Непийводі, Д. І. Говоруну, 
І. І. Бондаренку.

НА СЛУЖБІ ОСВІТІ УКРАЇНИ: 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Цьогоріч виповнюється 70 літ від дня народження знаного
освітянина України, вченого й організатора, директора навчаль@
но@наукового інституту педагогіки, соціальної роботи і мис@
тецтва ЧНУ ім. Б. Хмельницького професора Тимофія Михай@
ловича Десятова. Його життя як взірець служіння високошля@
хетній справі освіти й науки є водночас яскравою демонстра@
цією того, яких вершин може досягти проста за походженням
людина завдяки щоденній ненастанній праці.

Т. Десятов народився 7 листопада 1950 р., а його рідними
пенатами стало м. Карс (Туреччина). Туди ще на початку століт@
тя разом зі своєю родиною перебрався із Закавказзя його дідусь
по батькові Андрій Десятов, який займався торгівлею. Від
народження Тимофій увібрав у себе гени педагога, адже його
дідусь по матері, також Тимофій, був учителем земської почат@
кової школи. Вчителювала в початкових класах і Тимофієва
мама Катерина Тимофіївна. А глава родини Михайло Андрійо@
вич став знаним у Карській області підприємцем, орендуючи
млини та переробляючи зібране тамтешніми селянами збіжжя.
Саме завдяки цьому родина Десятових вважалася відносно
заможною.

Тимофій зростав у багатодітній сім’ї, де виховувалося п’ятеро
дітей. Батьки були глибоко віруючими людьми й своїм дітям
прищеплювали християнські чесноти. А ще в родині панував
культ книги, й цьому особливо сприяла бабуся Лукерія – велика
книголюбка. «Книга відкриває дороги у великі світи!» –
неодноразово повторювала вона.

Тимофій, як і його два братики й стільки ж сестричок, був
змалку привчений до праці. Адже Десятови мали чималий шмат
землі, та й живності не бракувало: коні, корови, вівці, птахи… Так
що на дитячі забави у молодшеньких часу залишалося обмаль. 

А Тимофієве шкільне навчання розпочалося в сусідньому
місті Хорасан, де була початкова школа з російською мовою
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Від серпня 1998 р. Тимофій Михайлович опиняється на
найвищому щаблі обласної освіти, очоливши відповідне
управління. Відтак, він звалив на свої плечі великий вантаж
відповідальності за долю освітньої галузі в досить непростий
період її розвитку. Адже тоді звелося до мінімуму фінансування
освіти, стали звичним явищем суттєві затримки з виплат
зарплати її працівникам. У цій ситуації начальник управління
виявив себе талановитим кризовим менеджером і попри
труднощі обласна освіта продовжувала займати гідне місце на
всеукраїнському рівні. 

Незважаючи на неймовірну зайнятість рутинною управлін@
ською роботою, Тимофій Михайлович знаходив час і для
наукових досліджень із педагогіки. Відтак, уже від середини
1990@х років на шпальтах масової й наукової періодики почали
з’являтися глибокі за змістом публікації лідера освіти
Черкащини. Зрештою, він зосередився на дослідженні близької
йому теми профтехосвіти й усебічно вивчав її організацію в
Туреччині. Знання мови цієї країни уможливило опрацювання
ним і оригінальних турецьких джерел, що сприяло піднесенню
рівня наукової новизни досліджень. Результатом кількарічної
пошукової праці в названій тематичній ніші став успішний
захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук на тему «Система професійно@технічної
освіти в Туреччині» (листопад 1998 р.)

Т. М. Десятов поєднував свою управлінську діяльність з
викладанням у обласному інституті післядипломної освіти та на
кафедрі психології Черкаського державного університету 
ім. Б. Хмельницького. Слухачам та студентам надзвичайно по@
добалися лекції цього викладача, бо поряд з бездоганною
теоретичною основою вони мали неабияку прикладну цінність і
практичну спрямованість. Уже трохи більше ніж через рік після
захисту дисертації Тимофію Михайловичу було присвоєно
вчене звання доцента.

Управлінські та наукові успіхи очільника освіти Черкащини
були помічені в столиці, і у вересні 2003 р. я, як тодішній
Міністр освіти і науки України, запросив Тимофія Михай@

Так розпорядилася педагогічна доля, що нова кар’єрна
іпостась Тимофія Михайловича сфокусувалася на професійно@
технічній освіті, про яку він добре знав не з книг, а з власного
життєвого досвіду. Саме в цій царині діяльності він пройшов
шлях від викладача до заступника освітянського міністра. У
1979 р. вже відомого своєю громадянською активністю Тимофія
Десятова було обрано на посаду звільненого голови профкому
Черкаського СМПТУ №15, а менш ніж через рік призначено
заступником директора цього закладу профтехосвіти. На цій
відповідальній посаді він опікувався навчально@виховною
роботою, виявив неабиякі лідерські якості.

У жовтні 1982 р. Тимофій Михайлович обійняв посаду ди@
ректора відомого в Україні Черкаського СПТУ № 21, де готува@
ли фахівців для переробної промисловості (профтехучилищ та@
кого профілю було в Україні лише три). Спираючись на під@
тримку базових підприємств, молодий очільник зумів створити
зразкову матеріально@технічну базу із лабораторіями, кабінета@
ми, тренажерами, модерним устаткуванням. Та, мабуть, найго@
ловнішим було те, що підготовка спеціалістів стала носити
максимально практичний характер і задля цього в училищі
функціонувало власне виробництво готової продукції (хліба,
консервів, інгредієнтів дитячого харчування тощо). З ініціативи
директора було розроблено оригінальний алгоритм діяльності
інженерно@педагогічних кадрів, розгорнута багатогранна поза@
навчальна робота. Досвід управлінської роботи Т. М. Десятова
дістав схвалення не лише на обласному, а й на республікансь@
кому і навіть всесоюзному рівні.

Невдовзі талановитого організатора було запрошено на від@
повідальну посаду заступника начальника з навчально@виховної
роботи Черкаського обласного управління профтехосвіти, а
після реорганізації в освітянських владних структурах –
заступника начальника облуправління освіти. На цій останній
посаді Тимофій Михайлович курував діяльністю закладів
профтехосвіти області, а з призначенням його у січні 1997 р. пер@
шим заступником очільника названої структури до кола його
обов’язків додалися ще й питання загальної освіти.
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загальної педагогіки, порівняльної педагогіки, культури педаго@
гіки, андрагогіки тощо.

Враховуючи колосальний управлінський досвід Т. М. Деся@
това, ректор університету О. В. Черевко запросив його на посаду
директора провідного підрозділу вишу – Навчально@наукового
інституту педагогіки, соціальної роботи і мистецтва (до речі, це
єдиний такий підрозділ у класичних університетах Україні).
Перебуваючи на цій копіткій посаді, Т. Десятов забезпечив
значне зміцнення навчально@матеріальної бази інституту. Зо@
крема, було обладнано практико@орієнтовані кабінет@лабора@
торію підготовки фахівців у галузі дошкільного виховання,
науково@методичну майстерню сучасних освітніх технологій,
кабінет нової української школи, методичний центр педагогіч@
ної майстерності, потужний комп’ютерний клас, обладнані
старт@дошками аудиторії тощо. 

Завдяки організаторському хисту та ініціативності директо@
ра ННІ педагогіки, соціальної роботи і мистецтва постійно зна@
ходиться в числі університетських лідерів. Його студенти є
неодноразовими переможцями всеукраїнських олімпіад та
конкурсів. Предметом окремої гордості Т. М. Десятова є ка@
федра образотворчого та декоративно@прикладного мистецтва,
на якій працює два народні художники та ще чотири заслужені. 

У колі наукових зацікавлень професора – проблеми проф@
техосвіти, порівняльної педагогіки, неперервної освіти та
андрагогіки. На загал побачило світ понад 200 наукових праць 
Т. Десятова, в їхньому числі 8 монографій, близько 20 нав@
чально@методичних видань. Усі вони відзначаються високим
рівнем наукової новизни й містять практичні рекомендації для
їхнього застосування в педагогічній практиці сьогодення. 

У низці наукових праць учений продовжив дослідження
проблем неперервної освіти та освіти дорослих. Поряд з цим 
Т. Десятовим глибоко проаналізовано систему вищої педагогіч@
ної освіти України в контексті світових глобалізаційних про@
цесів та усебічно схарактеризовано теорію й практику
компетентнісного підходу до підготовки педагогів у зарубіжних
країнах, розкрито психолого@педагогічні аспекти розвитку

ловича на посаду свого заступника з питань профтехосвіти.
Опікуючись діяльністю цієї життєво важливої освітянської
галузі, Т. Десятов забезпечив її якісно вищий ступінь розвитку. 
З огляду на звуження джерел фінансування, заступник міністра
забезпечив залучення іноземних інвестицій, що уможливило
суттєве зміцнення матеріально@технічної та навчально@
методичної бази профтехосвіти. Була проведена тотальна
комп’ютеризація закладів системи, що дозволило значно
підняти рівень підготовки кадрів. Під керівництвом Тимофія
Михайловича спільно з працедавцями та профільними міні@
стерствами було осучаснено стандарти профтехосвіти з метою її
максимального наближення до потреб виробництва. В Україні
було створено сучасну мережу установ для перепідготовки
індустріально@педагогічних працівників та майстрів вироб@
ничого навчання.

Не полишав Тимофій Михайлович і наукової роботи: по@
бачили світ близько сотні його статей та кілька окремих
наукових і методичних видань. Поряд з дослідженням проблем
розвитку профтехосвіти України та зарубіжжя Т. Десятов
приступив до розробки надзвичайно актуальної теми неперерв@
ної освіти. Зокрема, вперше в Україні вченим на основі застосу@
вання компаративістських підходів було глибоко досліджено
основні тенденції та специфіку розвитку неперервної освіти в
зарубіжних країнах. Логічним підсумком багаторічних пошуків
у цій царині став успішний захист ним докторської дисертації на
тему: «Тенденції розвитку неперервної освіти в зарубіжних
країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття)» (січень
2006 р.). Його науковим консультантом стала академік НАПН
України Н. Г. Ничкало.

У 2010 р. Тимофій Михайлович залишив посаду директора
департаменту професійно@технічної освіти МОН України і повер@
нувся до Черкас. Відтоді він пов’язав свою долю зі своєю alma
mater – Черкаським національним університетом ім. Б. Хмель@
ницького, працюючи тут професором кафедри загальної педа@
гогіки і психології. Він викладав майбутнім педагогам над@
звичайно важливі для їхнього професійного становлення курси
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«Відмінник столичної освіти», медаллю М. Драгоманова,
почесними грамотами МОНУ.

Свій поважний ювілей професор Десятов зустрічає у колі
своєї дружної родини. Його дружина Людмила Миколаївна
працювала художницею Черкаського шовкового комбінату й
нині перебуває на заслуженому відпочинку. Стопами свого
іменитого батька пішла донька Ірина (Лещенко) – кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ЧНУ.
Онучка Анжела опановує економічний менеджмент у Ахен@
ському університеті (ФРН), а ще одна онучка Ангеліна
навчається у 5 класі 1@ої міської гімназії.

Тимофій Десятов перебуває у розквіті своїх творчих сил і
сповнений планами й новими проєктами. Тож з роси і води Вам,
дорогий ювіляре!

В. Г. КРЕМЕНЬ,
доктор філософських наук, про�
фесор, академік НАН України,
Президент НАПН України, Пре�
зидент товариства «Знання»
України
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сучасної національної освіти. Загальне схвалення в науково@
педагогічних колах дістали й розроблені під керівництвом
професора на основі аналізу європейського досвіду національні
рамки кваліфікації, виявлено тенденції їхнього впливу на
механізм забезпечення якості формування відповідних компе@
тенцій, обґрунтовано інституціальні зміни та фінансування. 

Учений плідно працює і в царині видання навчально@
методичної та науково@довідкової літератури. Зокрема, ним
розроблений алгоритм виявлення, оцінки, вивчення й впрова@
дження передового педагогічного досвіду, методики професій@
них стандартів, висвітлено особливості професійної освіти в
країнах зарубіжжя. Значну практичну цінність має укладений 
Т. Десятовим глосарій основних термінів професійної освіти та
навчання, який видано трьома мовами. Понад 580 словникових
статей містить глосарій ключових понять сучасної освіти.

Професор Т. Десятов має вагомі результати і в царині
наукового редагування. Він виступив редактором кількох нау@
кових видань, а також очолював редколегію серії «Педагогічні
науки» наукового часопису «Вісник Черкаського університету».

Тимофій Михайлович постійно ділиться результатами своїх
досліджень на наукових форумах різних рівнів. Він став спів@
організатором чи учасником понад 100 наукових конференцій і
симпозіумів. 

Успішно функціонує наукова школа професора Т. Десятова.
Під його керівництвом захищено 5 кандидатських та одна
докторська дисертація, а в понад 20 дисертантів він виступав як
науковий опонент. У його активі й близько 50 відгуків на
автореферати дисертацій. Професор очолює спеціалізовану
вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій
при Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельни@
цького Д 73.05.3.02.; за час його каденції як голови ради вищу
кваліфікацію здобули 26 молодих науковців. 

Звитяжна праця відомого освітянина знайшла гідне поша@
нування. Зокрема, йому присвоєно почесне звання заслуженого
працівника освіти України, відзначено знаками «Відмінник
професійно@технічної освіти України», «Ушинський К. Д.»,
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Листопад 1998 р. присуджено науковий ступінь кандидата
педагогічних наук

Вересень 1999 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства
освіти України

Грудень 1999 р. присвоєно вчене звання доцента
Жовтень 2002 р. присвоєно почесне звання «Заслужений праців@

ник освіти України»
Вересень 2003 – січень 2004 р. заступник голови Черкаської

облдержадміністрації
Січень 2004 – березень 2005 р. заступник Міністра освіти і науки

України
Березень 2005 – листопад 2010 р. директор департаменту

професійно@технічної освіти МОН України
Листопад 2005 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства

освіти і науки України
Січень 2006 р.присуджено науковий ступінь доктора педагогічних

наук
2007 р. присвоєно вчене звання професора
Листопад 2010 р. нагороджений знаками «Відмінник професійно@

технічної освіти України», «Ушинський К. Д.», «Від@
мінник столичної освіти», медаллю М. Драгоманова

Листопад 2010 – вересень 2011 р. професор кафедри загальної
педагогіки і психології Черкаського національного
університету ім. Б. Хмельницького

Вересень 2011 – грудень 2015 р. завідувач кафедри загальної
педагогіки і психології Черкаського національного
університету ім. Б. Хмельницького

Жовтень 2015 р. нагороджений медаллю «За сумлінну працю»
(Черкаська міська рада)

Листопад 2015 р. нагороджений Почесною грамотою Черкаської
обласної ради

Від грудня 2015 р. директор Навчально@наукового інституту
педагогіки, соціальної роботи і мистецтва Черкась@
кого національного університету ім. Б. Хмельниць@
кого

Лютий 2016 р. відзначений обласною премією ім. О. А. Захаренка
Січень 2017 р. нагороджений нагрудним знаком «Почесна відзнака

ректора» 
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ОСНОВНІ ВІХИ 
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 

7 листопада 1950 р. народився в м. Карс, Туреччина в родині
Михайла Андрійовича і Катерини Тимофіївни
Десятових

1962 р. переїхав з родиною у ст. Приозерну Левокумського
району Ставропольського краю

Вересень 1967 – липень 1969 р. навчався в МПТУ №10 м. Грозного
Липень 1969 – листопад 1970 р. слюсар 4@го розряду «Кавсан@

техмонтаж» (м. Грозний)
Листопад 1970 – листопад 1972 р. служба в лавах Збройних Сил

СРСР (Київський військовий округ)
Січень 1973 – квітень 1979 р. слюсар 5@го розряду Черкаського

хімкомбінату (з квітня 1975 – виробниче об’єднання
«Азот»)

1977–1982 р. навчався на заочному відділенні факультету росій@
ської філології Черкаського державного педагогіч@
ного інституту

Квітень 1979 – березень 1980 р. обіймав посаду звільненого голови
профкому Черкаського СМПТУ №15

Березень 1980 – жовтень 1982 р. заступник директора з навчально@
виховної роботи Черкаського СМПТУ №15

Жовтень 1982 – грудень 1983 р. директор Черкаського СМПТУ 
№ 21

Грудень 1983 – жовтень 1988 р. заступник начальника з навчально@
виховної роботи Черкаського обласного управління
профтехосвіти

Жовтень 1988 – січень 1997 р. заступник начальника Черкаського
обласного управління освіти

Червень 1991 р. нагороджений значком «Відмінник народної
освіти УРСР»

Січень1997 – серпень1998 р. перший заступник начальника
Черкаського обласного управління освіти

Жовтень 1997 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства
освіти України

Серпень 1998 – вересень 2003 р. начальник управління освіти
Черкаської облдержадміністрації (з 2003 – Головне
управління освіти і науки)
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О. Г. Коломієць,
докторка філософських наук, доцентка, завідувачка кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

Мета кожної людини: 
– Знайти себе;
– Знайти свій шлях;
– Знайти своїх.
А мета кожного колективу, незважаючи на обставини і час, –

віднайти СВОГО лідера, який втримає його ефективний стан
функціонування.

Колективу Навчально@наукового інституту педагогічної
освіти, соціальної роботи і мистецтва пощастило мати СВОГО
лідера – Тимофія Михайловича Десятова.

Його порив до змін породжений душею,
рішучість – спалахом бажання;
відвага – внутрішньою силою;
стійкість – потужністю духу;
великодушність – благородством;
одухотвореність – надією.
У вирішенні питань Тимофій Михайлович вміло поєднує

гостроту думки, терплячість та впевненість. Втілюючи власні
ідеї, він робить із струмка потужну річку, яка несе на своїх
хвилях весь колектив інституту до спільної мети.

В. І. Мовчан,
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

початкової освіти

Маю за високу честь працювати під керівництвом Тимофія
Михайловича Десятова. Наш директор – це енергетичний і ін@
телектуальний центр Навчально@наукового інституту педагогіч@
ної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Він заряджає весь
колектив інституту енергією, позитивом, новаціями. Тимофій
Михайлович вміє щиро радіти успіхам кожного члена колекти@
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СЛОВО КОЛЕГ ПРО ЮВІЛЯРА

С. С. Данилюк,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічних

наук, освітнього і соціокультурного менеджменту

Є люди, зустрічі з якими приносять радість, душевне
задоволення і спокій. Саме таким є Тимофій Михайловвич Де@
сятов – доктор педагогічних наук, професор, заслужений пра@
цівник освіти України, директор Навчально@наукового інститу@
ту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва нашого
університету. З цією людиною приємно розмовляти завжди,
позаяк Тимофій Михайлович ніколи не буває непривітним, а
його невидима аура випромінює суцільний позитив, 

Головним своїм завданням він вбачає донесення до колег
нової інформації, кращого практичного досвіду, новітніх форм
роботи зі студентами. Поради Тимофія Михайловича завжди
слушні; студенти та колеги отримують від нього не лише фахову
консультацію, а ще й душевну підтримку та дружню пораду.
Тимофій Михайлович по@справжньому відданий професійній
викладацькій справі і є знавцем, досвідченим фахівцем у
питаннях методичної роботи. Тож він щиро ділиться своїми
професійними секретами зі своїми колегами та однодумцями,
коли часом випадає нагода зустрітись разом за «круглим
столом» і відверто поспілкуватись, обговорити проблемні
питання, робочі моменти. Урівноважений, витриманий, при@
вітний, працьовитий, відповідальний і авторитетний – таку
характеристику можна почути від більшості колег і студентів. 

Хоча й кажуть, що незамінних людей не буває, але є
неповторні, особливі, індивідуальні. Та все ж головна істина
життя Тимофія Михайловича – це доброзичливо, з повагою
ставитися до людей. Ніби й не складна це наука, але це дозволяє
завжди бути на висоті, мати повагу в колективі і, як результат, –
успішно виконувати нелегкі завдання. І це йому чудово
вдається. Тимофій Михайлович – привітна, мудра, доброзич@
лива, чуйна людина, завжди здатна допомогти і підтримати.
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лович вимагає і від своїх співробітників, домагаючись безумов@
ного виконання прийнятих рішень.

Але, якщо необхідно розв’язати складну стратегічну проб@
лему, то Тимофій Михайлович спочатку ретельно вибудовує її,
невтомно консультується з експертами, організовує колективне
обговорення й ухвалення рішення. І як результат – стратегічні
рішення, ухвалені в інституті, є далекоглядними, своєчасними й
продуктивними.

Володіючи високою управлінською культурою, унікальним
досвідом керівництва й адміністрування, Тимофій Михайлович
генерує системні зміни, енергійно реалізує їх. Так було, скажімо,
зі зміною освітніх програм і навчальних планів у Навчально@
науковому інституті педагогічної освіти, соціальної роботи і
мистецтва у 2018–2020 роках, спрямованою на підвищення
якості освіти за спеціальностями інституту.

Як вимогливий і відповідальний керівник, Тимофій Михай@
лович постійно тримає в полі зору проблеми студентського
життя, зокрема опікується побутом мешканців гуртожитків,
організовує змістовне дозвілля та відпочинок студентів. У про@
цес управління інститутом він повсякчас залучає студентське
самоврядування, підтримує його ініціативи. 

Безперечний організаторсько@управлінський талант Тимо@
фія Михайловича у поєднанні з працьовитістю, витривалістю,
мудрістю, професіоналізмом, відданістю справі слугує джере@
лом удосконалення й осучаснення технологій навчання, забез@
печення якості викладання, уможливлює позитивну динаміку
розвитку інституту. 

В. П. Шпак,
докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри

початкової освіти ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Говорячи про Тимофія Михайловича Десятова, завжди
бачимо перед собою вченого, який із гідністю та честю несе свої
роки, що прикрашають і звеличують ювіляра, надають його
постаті рис довершеності й витонченості.
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ву, інтуїтивно відчуває можливі проблеми, конфліктні ситуації і
робить все, щоб уникнути їх. Вражає його професіоналізм,
мудрість і далекоглядність. 

Професор Т. М. Десятов – виважений і толерантний, але вод@
ночас вимогливий і справедливий керівник, який власним
прикладом спонукає до постійного саморозвитку. Впевнена, що
під його орудою наш інститут здолає ще не одну творчу вершину
й завжди перебуватиме в поважному ранзі університетських
лідерів.

Ю. В. Тимошенко,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогічних наук,

освітнього і соціокультурного менеджменту

На моєму професійному шляху доля зводила мене із вели@
кою кількістю управлінців різного рівня й різних сфер діяль@
ності. Частина з них, особливо в період мого становлення як
менеджера, мала помітний вплив на формування образу управ@
ління, стилю керівництва. І вже тоді, коли цей узагальнений
образ менеджменту був власне сформований, доля дарувала
знакову для мене зустріч із Тимофієм Михайловичем, моїм
нинішнім керівником, під патронажем якого я маю сьогодні
честь працювати. І справа не лише в симпатії до самої постаті
Тимофія Михайловича, не лише у впливовості його харизматич@
ної особистості, а в тих гранях його неперевершеного управлін@
ського таланту, які роблять цю особистість непересічною.

Однією з найважливіших системотвірних складових таланту
професора Т. М. Десятова, виділимо, насамперед, глибоке
сприйняття й розуміння ним людей, постійну підтримку їх,
уболівання за їхній професійний розвиток. Звідси – його
відкритість як керівника для науково@педагогічних працівників,
допоміжного персоналу, студентів. 

Друга складова, якої можна і треба вчитися у Тимофія Ми@
хайловича, –  уміння розв’язувати проблеми швидко й опе@
ративно, а головне конструктивно. Це ж саме Тимофій Михай@
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Тимофій Михайлович відомий як активний учасник науково@
дослідницького руху в педагогічній науці, розробник дидактич@
ної й виховної складових сучасної освіти дорослих. Його
лекційно@практичні заняття відрізняються високим  науково@
методичним  рівнем, самостійністю думок, доступністю викладу
програмового матеріалу, логічністю, застосуванням різних
способів активізації мисленнєвої діяльності студентів, опорою
на передовий педагогічний досвід.

Накопичений роками досвід керівної й педагогічної діяль@
ності Тимофій Михайлович творчо використовує на посаді
директора Навчально@наукового інституту педагогічної освіти,
соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького. Він належить до
плеяди тих керівників, які застосовують у роботі з підлеглими
не авторитет сили, а силу авторитету. Тому співробітники
інституту його не просто поважають, а цінують можливість
працювати пліч о пліч із ним. Його лідерство ґрунтується на
відданості справі, високій професійній кваліфікації, беззавіт@
ному служінні справі виховання студентської молоді.

Якщо порівнювати життя з книгою, то можна назвати людей,
які її пишуть самостійно, а також тих, які читають і живуть за
написаним кимось. Ви належите до перших… Тож бажаю Вам
дописати свою книгу життя яскравими сторінками, сповненими
як і досі вагомими справами та незабутніми враженнями. Таку,
щоб із захопленням хотілося перечитувати знову і знову!
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Закономірним можна вважати те, що співробітники Тимофія
Михайловича завжди характеризують його як щиру, відкриту,
людяну, толерантну й водночас інтелігентну особистість. Варто
лише згадати, що ознаками інтелігентної людини вважається
освіченість, громадянськість і порядність. І це повною мірою
довершує характеристику Тимофія Михайловича як цілісної
особистості й мудрого керівника, який усе своє життя присвя@
тив модернізації вітчизняної освіти на всіх її щаблях – від її
дошкільної до вищої ланки. Безперечно, цим не вичерпується
перелік рис, що притаманні цьому вченому нової генерації.
Адже Тимофій Михайлович упевнено торує свій професійний
шлях від директора Черкаського професійно@технічного учили@
ща № 21 до заступника Міністра освіти і науки України. 

Працюючи на різних керівних посадах, зокрема, у Черкаській
облдержадміністрації, департаменті профтехосвіти Міністерст@
ва освіти і науки України, Тимофій Михайлович досліджує
проблеми компаративної педагогіки, неперервної професійної
освіти, що визначають його наукові вподобання як ученого@
дослідника на всі подальші роки. На всіх цих щаблях наукового
зростання його вирізняють послідовність і системність у погля@
дах, критичне мислення й професійна зрілість, життєвий
оптимізм і витонченість манер. Така життєва спрямованість
Тимофія Михайловича збагачує його духовно, зміцнює інтелек@
туальні сили, породжує нові мрії й пробуджує енергетичні
процеси на різних життєвих етапах. Він не лише натхненно
працює сам, але й надихає та запалює творчістю своїх студентів,
співробітників, колег. Вимогливість і доброзичливість гармо@
ніюють із толерантністю та людяністю, визначають стиль його
спілкування як мудрого, виваженого керівника, чуйного
наставника.

Тимофій Михайлович – це лідер із принциповою позицією,
до ідей якого дослуховуються співробітники, це справжній
учений, на працях якого вчиться вже не одне покоління аспі@
рантів і студентів. Його й нині вирізняє дослідницька завзятість,
новаційний погляд на актуальні педагогічні проблеми сього@
дення, прагматичність у підготовці майбутніх педагогів.
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РУКОПИСИ Й АВТОРЕФЕРАТИ  
ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ

1. Система професійноOтехнічної освіти в Туреччині : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; ІнOт педагогіки і психології
проф. освіти. – Київ, 1998. – 18 с.
Досліджено систему професійно�технічної освіти Туреч�
чини. Викладено результати аналізу концептуальних
підходів України та Туреччини до організації нижчої про�
фесійної освіти. Проаналізовано мету, завдання і струк�
туру професійно�технічної освіти, викладено результа�
ти вивчення змісту та форм організації чоловічої та
жіночої професійно�технічної освіти, комерційно�турис�
тичного навчання і підготовки підмайстрів на виробницт�
ві. З'ясовано особливості навчальних закладів професійно�
технічної освіти різного типу.

2. Система професійно@технічної освіти в Туреччині [Рукопис] :
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Ін@т педагогіки і психології
проф. освіти АПН України. – Київ, 1998. – 239 с.

3. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної
Європи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... дOра
пед. наук : 13.00.01 ; ІнOт педагогіки АПН України. – Київ,
2006. – 35 с.
Досліджено методологічні засади розвитку систем непе�
рервної освіти в країнах Східної Європи, проаналізовано
їхнє становлення і розвиток у другій половині ХХ ст. Про�
аналізовано специфічні внутрішні національні, зовнішні
загальноєвропейські та світові чинники, що зумовили
формування концепції неперервної освіти в цих країнах.
Виявлено тенденції розвитку неперервної освіти і на цій
основі обґрунтовано можливі шляхи творчого викорис�
тання прогресивних ідей в Україні. Теоретично обґрунто�
вано основні напрями розвитку неперервної освіти в нашій
державі.

4. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Євро@
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технології навчання учнів загальноосвітніх шкіл, подано
рекомендації щодо їхнього впровадження в практику
навчально�виховного процесу. Адресовано педагогам, та
організаторам освіти. 

21. У школи і батьків спільні завдання // Педагогічний вісник. –
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23. Професійна освіта в зарубіжних країнах (порівняльний
аналіз) : монографія / Н. В. Абашкіна, О. І. Авксентьєва,
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основі застосування компаративістських підходів
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У методичному посібнику з порівняльної педагогіки
висвітлюється сучасна система професійно�технічної
освіти Туреччини. Викладено результати аналізу
концептуальних підходів України та Туреччини до
організації нижчої професійної освіти. Проаналізовано
мету, завдання і структуру професійно�технічної
освіти, викладено результати вивчення змісту та форм
організації чоловічої, жіночої професійно�технічної
освіти, комерційно�туристичного навчання і підготовки
підмайстрів на виробництві. З’ясовано особливості
навчальних закладів професійно�технічної освіти різ�
ного типу. Для працівників професійно�технічних
закладів освіти, студентів індустріально�педагогічних
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неперервної освіти в цих країнах. Виявлено тенденції
розвитку неперервної освіти і на цій основі обґрунтовано
можливі шляхи творчого використання прогресивних
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контексті адаптації  регіональних ВНЗ до Болонського про5
цесу / Ю. М. Атаманчук, Т. М. Десятов, С. О. Семеріков //
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128. Професійний стандарт – основа підготовки конкурен�
тоспроможної робочої сили : метод. посіб. / Т. М. Де�
сятов, М. І. Пальчук, Н. П. Паршина. – Київ : Арт Еко�
номі, 2010. – 266 с.

У методичному посібнику викладено професійні
стандарти як основу підготовки конкурентоспромож�
них фахівців для народного господарства України. По�
дано рекомендації щодо їхнього практичного застосу�
вання в практиці професійно�технічної освіти України.

129. Cпівробітництво в галузі професійної освіти і навчання у
Європейському союзі // Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:
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130. Стратегічні завдання розвитку професійної освіти і
навчання у Європейському союзі // Професійна освіта. –
2010. – № 2. – С. 9–15.
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131. Атаманчук Ю. М. Особливості та механізми управління

освітою в умовах інформаційного суспільства / Ю. М. Ата5
манчук, Т. М. Десятов, М. П. Іщенко [та ін.] // Вісник
Черкаського університету : наук. журн. Серія Педагогічні
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132. Досвідно�дослідні заклади освіти : навч.�метод. посіб. /
[Л. І. Прокопенко, Т. М. Десятов та ін.] ; Черкас. нац.
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148. Модернізація вищої освіти з позицій компетентнісного під5
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підходу // Сучасні тенденції розвитку професійної освіти в
європейському просторі [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. –
Електрон. текст. дані. – Черкаси, 2013. – С. 46. 

152. Педагогічна діяльність і науково5теоретична спадщина 
А. С. Макаренка [Електронний ресурс] // Витоки педагогіч5
ної майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2013. – 
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глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз : монографія /
Т. М. Десятов, І. Т. Лещенко ; за ред. А. І. Кузьмінського. –
Київ : Арт Економі, 2014. – 152 с.

У книзі висвітлюється міжнародний досвід підго�
товки майбутніх учителів. Проаналізовано специфічні
внутрішні національні, зовнішні загальноєвропейські та
світові напрями розвитку вищої педагогічної освіти.
Проаналізовано концептуальні основи реалізації компе�
тентнісного підходу в національній вищій освіті в
умовах формування глобального інформаційного сус�
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145. Сутність компетентнісного підходу у практиці зарубіжної і
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147. Концепція впровадження сучасних стандартів професійної

освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетен5
тнісного підходу: зарубіжний досвід // Порівняльна про5
фесійна педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 145–153.
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напрями вдосконалення вітчизняної неперервної освіти
у зв’язку із запровадженням компетентнісно�квалі�
фікаційних вимірів до побудови змісту освіти в умовах
входження України до європейського освітнього й
наукового простору.

158. Професійна підготовка майбутніх учителів з позицій реалі5
зації модульно5діяльнісних програм: зарубіжний досвід // По5
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суспільства: теоретичні та прикладні проблеми [ЕлектронO
ний ресурс] : монографія / С. П. Архипова, Т. М. Десятов
[та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Черкаси : Гордієнко Є. І.,
2014. – 235 с. : чб.

У монографії досліджено надзвичайно актуальну
проблему соціально�педагогічної діяльності в умовах
трансформації суспільства. Розглядаються не лише
теоретичні, а й прикладні аспекти вказаної проблеми. 

162. Тенденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
[Електронний ресурс] // Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи. – 2014. – Вип. 1. – С. 182–190. – Режим дос5
тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_1_26. 

2015
163. Адаптивні системи освіти дорослих [Електронний ресурс] //

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2015. – 
Вип. 1. – С. 88–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/OD_2015_1_12

164. Актуальні питання розвитку освіти: психолого�педа�
гогічні аспекти : монографія / Т. М. Десятов, С. О. Заха�
ренко, Н. Є. Герасімова [та ін.] ; М�во освіти і науки
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пільства. Виявлено тенденції впливу інтернаціоналі�
зації та транснаціоналізації на механізм забезпечення
якості вищої освіти. Визначено особливості розроб�
лення модульних програм, заснованих на діяльнісно�
орієнтованих технологіях, методика оцінювання
компетентності за модульним принципом. Обґрунто�
вано можливі шляхи творчого використання прогресив�
них ідей зарубіжного досвіду в Україні.

155. Інтернаціоналізація та транснаціоналізація – закономірні
вияви глобалізаційних процесів у сфері вищої освіти // Вища
освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи:
методологія, теорія, технології». Присвячується світлій
пам’яті  академіка І. А. Зязюна. – Київ ; Кіровоград, 2014. –
Т. 1. – С. 64–68.

156. Інтернаціоналізація та транснаціоналізація – закономірні
вияви глобалізаційних процесів у сфері вищої освіти // Вісник
Черкаського університету : наук. журн. Серія Педагогічні
науки. – 2014. – № 25 (318). – С. 40–46.

157. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у заруO
біжних країнах: теорія та практика : монографія / 
Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко [та ін.] ;
Нац. акад. пед. наук України, ІнOт пед. освіти та освіти
дорослих. – Кіровоград : ІмексOЛТД, 2014. – 280 с.

У монографії колективу відділу порівняльної про�
фесійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України подано результати
цілісного наукового аналізу теоретичних основ та
особливостей практико�орієнтованих підходів до
імплементації компетентнісного підходу у підготовці
педагогів для навчальних закладів різних рівнів освіти
зарубіжних країн. Виявлено й проаналізовано ключові
тенденції запровадження компетентнісного підходу до
педагогічної освіти зарубіжних країн, розроблено кон�
цепції щодо формування професійних стандартів пед�
освіти на основі компетентностей, представлено
методики формування професійних стандартів на базі
модульних програм, заснованих на діяльнісно�орієн�
тованих технологіях. Обґрунтовано перспективні
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Серія  Педагогічні науки. – 2016. – № 12. – С. 48–56. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ VchuP_ 2016_12_9
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у Великій Британії: результатоцентрований підхід [Елек5
тронний ресурс] // Bulletin of the Cherkasy Bohdan
Khmelnytsky National University. Series «Pedagogical Sciences».
– 2018. – № 3. – С. 43–51. – Режим доступу: http://ped5
ejournal.cdu.edu.ua/index

171. Методологія проектування педагогічної освіти, орієнтованої
на якість та тенденції її розвитку в країнах ЄС // Вісник
Черкаського університету : наук. журн. Серія Педагогічні
науки. – 2017. – № 7. – С. 30–36. – Бібліогр. наприкінці ст.

172. Феномен Олександра Захарченка: сучасний контекст / 
Т. М. Десятов, О. О. Ляховець, А. В. Коваленко // Вісник Чер5
каського університету : наук. журн. Серія Педагогічні 
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173. Адаптація механізмів управління якістю педагогічної освіти

України до міжнародних стандартів // Вісник Черкаського
університету : наук. журн. Серія Педагогічні науки. –
Черкаси, 2018. – № 17. – С. 26–32.

174. Шляхи й механізми модернізації освітнього менеджменту в
зарубіжних країнах та Україні // Вісник Черкаського універ5
ситету : наук. журн. Серія Педагогічні науки. – Черкаси,
2018. – № 6. – С. 7–13. – Бібліогр. наприкінці ст.

2019
175. Педагогічна освіта Японії: сучасна освітня політика, прак5

тика і процес цілеформування // Вісник Черкаського уні5
верситету : наук. журн. Серія Педагогічні науки. – 2019. –
№ 1. – С. 3–15.

176. Сучасна освіта: глосарій  ключових понять / уклад.: 
Т. Десятов, Ю. Тимошенко ; за заг. ред. Т. Десятова. –
Київ : Арт Економі, 2019. – 308 с.
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України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид�во
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 192 с.

У колективній монографії вміщені наукові статті
фахівців з питань теорії і технологій педагогіки та
психології вищої школи. Співвідношення психології та
педагогіки вищої школи, обґрунтування змісту, умов
здійснення компетентнісного підходу, виокремлення
інноваційних чинників її розвитку; результати дослі�
джень по реалізації технологічного підходу у педаго�
гічній освіті та надання їй особистісної зорієнтованої
спрямованості � ось далеко не повний спектр проблем
та питань, до висвітлення та спроби розв’язання яких
звертаються автори.
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Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 107–114. – Бібліогр. напри5
кінці ст.

169. Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і мо5
делей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах
[Електронний ресурс] // Вісник Черкаського університету.
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КЕРІВНИЦТВО МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ

1. Реформування професійно@технічної освіти в Україні
(українсько@німецький проєкт).

2. Підвищення ефективності управління професійно@
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3. Децентралізація управління професійним навчанням в
Україні (українсько@канадський проєкт).
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АНОТАЦІЯ

Десятов Тимофій Михайлович : біобібліогр. покажч. / 
уклад. Г. М. Голиш ; авт. вступ. сл. В. Г. Кремень. – Черка�
си : Вертикаль, 2020. – 68 с. : фото.

Біобібліографічний покажчик «Десятов Тимофій Михай@
лович» із серії «Бібліографія вчених України» підготовлено до
друку з нагоди сімдесятирічного ювілею відомого українського
вченого@педагога, доктора педагогічних наук, професора,
директора навчально@наукового інституту педагогіки, соціаль@
ної роботи і мистецтва Черкаського національного універ@
ситету імені Богдана Хмельницького, заслуженого працівника
освіти України Тимофія Михайловича Десятова. Це науково@
довідкове видання відображає життєвий шлях, творчий
доробок професора Т. М. Десятова в галузі педагогічних наук,
досягнення в науково@педагогічний та організаторській
діяльності.

Професор Т. М. Десятов плідно працює над дослідженням
науково значимих проблем профтехосвіти, порівняльної
педагогіки, неперервної освіти та андрагогіки. На загал поба@
чило світ понад 200 наукових праць Т. Десятова, серед них 8
монографій, близько 20 навчально@методичних видань. Усі во@
ни відзначаються високим рівнем наукової новизни й містять
практичні рекомендації для їхнього застосування в педагогіч@
ній практиці сьогодення.

Біобібліографічний покажчик укладено на основі об’єктив@
них бібліографічних свідчень, матеріалів періодики та осо@
бистого архіву ювіляра. Матеріали видання систематизовано в
таких його структурних частинах:

• Життєвий і творчий шлях
• Основні віхи життя і діяльності
• Слово колег про ювіляра
• Рукописи й автореферати захищених дисертацій
• Хронологічний покажчик праць

автореф. автореферат
арк. аркуш
бібліогр. бібліографічний
вип. випуск
дис. дисертація
д5р доктор
електрон. електронний
журн. журнал
заг. загальний
зб. збірник
ім. імені
ін. інший
інформ. інформація
канд. кандидат
конф. конференція
м. місто
М. Москва
метод. методичний
міжнар. міжнародний
МОН Міністерство освіти і 

науки
наук. науковий
нац. національний
обл. область

пед. педагогічний
пр. праця
практ. практичний
р., рр. рік, роки
ред. редактор
редкол. редакційна колегія
рец. рецензент
рис. рисунок
С., с. сторінка
СМПТУ середнє міське 

професійно@технічне училище
СРСР Союз Радянських 

Соціалістичних Республік
ст. століття
табл. таблиця
техн. технічний
Тт. том
УДК універсальна

десяткова класифікація
ун5т університет
УРСР Українська Радянська 

Соціалістична Республіка
ч. частина

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
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Desyatov Tymofiy Mykhaylovych: Biobliographic Index /
compiled by G. M. Golysh ; author of introductory words 
V. G. Kremen. – Cherkasy : Vertical, 2020. – 68 p. : photo.

Biobibliographic index “Desyatov Tymofiy Mykhaylovych”
from the series “Bibliography of Scientists of Ukraine” was pre@
pared for publication on the occasion of the seventieth anniversary
from the birth of Tymofiy Mykhaylovych Desyatov, who is the
famous Ukrainian scientist@pedagogist, doctor in Pedagogy, pro@
fessor, director of the Educational@and@Scientific Institute of
Pedagogy, Social Work and Arts of Bohdan Khmelnytsky National
University at Cherkasy, Honored Worker of Education of Ukraine.
This scientific reference book reflects professor T. M. Desyatov’s
way of life, his creative work in the field of Pedagogy, his achieve@
ments in scientific@and@pedagogical and organizational activities.

Professor T. M. Desyatov has been fruitfully working on the
study of scientifically significant problems of vocational education,
comparative pedagogy, continuing education and andragogy. In
total, more than 200 scientific works by T. M. Desyatov were pub@
lished, including 8 monographs and about 20 educational@and@
methodical publications. All of them are characterized by a high
level of scientific novelty and contain practical recommendations
for their application in today’s pedagogical practice.

The biobibliographic index is compiled on the basis of objective
bibliographic evidence, materials of periodicals and the jubilee’s
personal archive. The materials of the publication are systematized
in the following structural parts:

• Life and creative path.
• The main milestones of life and activities.
• A word from colleagues about the jubilee.
• Manuscripts and abstracts of defended dissertations.
• Chronological index of works.
• Management of international projects.

• Керівництво міжнародними проєктами
• Наукове редагування
• Рецензування
• Наукова школа професора Т. М. Десятова
• Матеріали про Т. М. Десятова.
• Профілі в науково@метричних базах даних.
У межах окремого року бібліографічна інформація розмі@

щена в алфавітному порядку. Бібліографічний опис та скоро@
чення слів подано відповідно до Державних стандартів Украї@
ни: ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліогра@
фічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи»,
ДСТУ 3582:2013 «Інформація і документація. Бібліографіч@
ний опис. Скорочення слів і словосполучень українською
мовою».

У списку друкованих праць найвагоміші з них (авторефе@
рати дисертацій, монографії, навчально@методичні посібники,
книги, брошури) виділені жирним шрифтом, їх супрово@
джують стислі анотації. Курсивом виділено статті вченого,
опубліковані у фахових виданнях, та розділи монографічних
видань.

Уміщений у виданні іменний покажчик сприятиме кращому
орієнтуванню читача в тексті. Інформацію про життя і діяль@
ність вченого ілюструє добірка фотоматеріалів, яку представ@
лено окремим блоком.

Видання буде корисним для організаторів вищої освіти,
вчених, викладачів, студентів, фахівців у галузі педагогічних
наук та всіх, кого цікавлять відомі персоналії системи вищої
освіти України.
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• Scientific editing.
• Reviewing.
• Professor T. M. Desyatov’s scientific school.
• Materials about T. M. Desyatov.
• Profiles in scientific@and@metric database.
Within a single year, bibliographic information is arranged in

alphabetical order. Bibliographic description and abbreviation of
words is given in accordance with the State Standards of Ukraine:
DSTU GOST 7.1: 2006 “Bibliographic Record. Bibliographic
Description. General Requirements and Assembly Rules. System
of Standards in Information, Library and Publishing Affairs”,
DSTU 3582: 2013 “Information and Documentation.
Bibliographic Description. Abbreviation of Words and Phrases in
the Ukrainian Language”.

In the list of printed works, the most important of them
(abstracts of dissertations, monographs, textbooks, books,
brochures) are highlighted in bold, they are accompanied by brief
annotations. The scientist’s articles published in professional pub@
lications and sections of monographic publications are highlighted
in italics.

The name index included in the publication will help to better
orient the reader in the text. Information about the scientist’s life
and work is illustrated by a selection of photographs, which is pre@
sented in a separate block.

The publication will be useful for organizers of higher educa@
tion, scientists, teachers, students, specialists in the field of
Pedagogy and anyone interested in the famous personalities of the
higher education system of Ukraine.
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