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ПЕРЕДМОВА 

Це видання із серії «Вчені УІПА – ювіляри» присвячено 60-

річчю з дня народження Людмили Володимирівни Штефан –доктора 

педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та методики 

професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії.  

Мета видання – представити життєвий та творчий шлях 

Л. В. Штефан та наукові праці вченого. До видання увійшли 

монографії, навчальні посібники, навчально-методичні видання, 

статті з періодичних та продовжуваних видань, тези доповідей, 

авторські свідоцтва. Матеріал згруповано за видами видань в 

хронологічному порядку, в межах року за абеткою назв видань. 

Бібліографічні записи надано мовою оригіналу за ДСТУ 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ITD): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, 

ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою». Загальні вимоги та правила», 

ГОСТу 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».  

При підготовці видання використано картотеки, каталоги і 

фонди бібліотек ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Української інженерно-

педагогічної академії, сайти Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського, Укрпатента. Більшість видань перевірено de 

visu.  

Видання має довідковий апарат – іменний покажчик. 
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА Л. В. ШТЕФАН 

Людмила Володимирівна Штефан народилась 10 грудня 1956 

року  на Донбасі. Батько, Жданов Володимир Дмитрович, усе трудове 

життя пропрацював на залізниці, де вніс значний вклад в 

удосконалення підходів до грузоперевезень. Мати, Жданова Лідія 

Василівна, успішно реалізувала себе у медичній галузі. Ще до 

навчання у школі їхня старша донька Людмила знала, що у 

майбутньому вона буде учителем. Цю любов до професії підтримала 

й перша вчителька – Афанасьєва Клавдія Василівна. З нею вдячна 

учениця буде листуватись усе її життя, оскільки у 1969 році сім’я 

переїздить до Харкова. У цьому місті Л. В. Штефан продовжить 

навчання у школі,  потім з 1972 по 1976 роки  – у Харківському 

радіотехнічному технікумі, а у подальшому – на денному відділенні 

Українського заочного політехнічного інституту за спеціальністю 

«Електроенергетика – електропостачання промислових підприємств». 

Тут Людмила Володимирівна здобула кваліфікацію «Інженер-

викладач електроенергетичних дисциплін». 

Після закінчення інституту згідно розподілу вона разом зі своєю 

сім’єю переїздить у район крайньої  півночі, де у 1981 році починає 

трудову діяльність в якості інженера проектно-конструкторського 

бюро Районного енергетичного управління «Тюменьенерго». Робота 

у секторі релейного захисту ПКБ була цікавою і такою, що 

потребувала глибоких знань, уважності, творчого підходу до 

виконання завдань для головного замовника – найбільш потужних у 

країні на той час ГРЕС-1 та ГРЕС-2 м. Сургута. Але  покликання 

перемогло.  І у 1985 році Л. В. Штефан розпочинає педагогічну 

діяльність у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті 

профорієнтації школярів м. Сургута. Вона швидко адаптувалась  у 

творчому колективі цього навчального закладу і додала до його 

надбань свої нові підходи до організації навчального процесу. 

Водночас паралельно починається її наукова діяльність, яка 

зосереджується на питаннях удосконалення професійної підготовки 

робітників електростанцій на базі одного з найбільших на той час у 

країні – тренажерному комплексі м. Сургута. З власним науковим 

баченням проблеми Л. В. Штефан у 1990 році переїжджає у м. Харків 

з тим, щоб продовжити цю роботу в аспірантурі.  Але буремні 
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дев’яності внесли свої корективи і ці плани залишились 

нереалізованими. Через певний час вона стає викладачем  ПТУ № 37 

м. Харкова, де знову потрапляє у творчий колектив однодумців. Саме 

тут Людмила Володимирівна детально знайомиться з професійно-

технічною освітою і цей досвід вважатиме у своїй діяльності 

найбільш цікавим та важливим. Пізніше, у 1994 році, вона починає 

працювати інженером Харківського військового університету, а вже 

через рік її переводять на викладацьку посаду. Тут починається новий 

виток наукової діяльності в якості здобувача наукового ступеня. У 

спеціалізованій вченій раді цього університету у 1999 році вона 

захищає дисертацію за темою «Соціальна адаптація курсантів з 

мовними труднощами в умовах модульної технології навчання» на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05  – соціальна педагогіка. Науковим керівником 

роботи став доктор педагогічних наук, професор Харківського 

державного університету ім. Григорія Сковороди  Микола 

Кіндратович  Подберезський.  

Подальша діяльність була пов’язана з рядом вищих навчальних 

закладів м. Харкова. Так, з 2000 по 2001 роки Л. В. Штефан працює 

доцентом Харківського інституту екології і соціального захисту, а з 

2001 – 2002 рр.  – доцентом Харківського інституту Міжрегіональної 

академії управління персоналом. 

У 2001 році її прийняли рідні стіни Української інженерно-

педагогічної академії, де на кафедрі педагогіки та методики 

професійного навчання вона працює й зараз. Саме тут у 2004 році їй 

було присвоєно вчене звання доцента. Все життя Людмили 

Володимирівни в освіті було пов’язане з пошуком  креативних 

підходів до навчання, тож не дивно, що й подальші наукові пошуки 

йшли саме у цьому напрямі. З 2008 по 2011 роки – вона докторант 

УІПА. У 2013 році Л. В. Штефан успішно захистила дисертацію 

«Теоретичні і методичні засади формування інноваційної культури 

майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки» на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у 

спеціалізованій вченій раді Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Науковим 

керівником стала доктор педагогічних наук, професор Олена 
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Едуардівна Коваленко.  Так сталось, що ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 

став знаковим навчальним закладом у науковій долі Л. В. Штефан. З 

щирою вдячністю вона буде завжди згадувати плідну співпрацю з 

професорсько-викладацьким складом цього ВНЗ. Особлива подяка – 

доктору педагогічних наук, професору, завідувачці кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи цього університету – 

Золотухіній Світлані Трохимівні, чиї рекомендації, зауваження, 

побажання Л. В. Штефан вважає такими, що значно вплинули на її 

становлення як вченого.  

У 2016 році   Людмилі Володимирівні Штефан було присвоєно 

вчене звання професора.  

Л. В. Штефан є керівником ряду тем науково-дослідних робіт, 

остання з яких  – «Теоретико-методичні засади застосування 

інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

педагогічних працівників у галузі професійно-технічної освіти». Вона 

підготувала двох кандидатів педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 теорія та методика навчання (технічні дисципліни): 

Ковальську В. С. (2008 р.) та Нечіпор С. В. (2013 р.), які сьогодні 

успішно працюють в Українській інженерно-педагогічній академії. 

Має понад 130 публікацій, з них 89 наукового характеру (42 у 

наукових фахових виданнях, 2 монографії) та 41 навчально-

методичного характеру,  у тому числі 3 посібника з грифом МОН 

України.  

Людмила Володимирівна виховала двох дітей: сина Сергія та 

доньку Аліну, має трьох онуків: Микиту, Максима та Данилу. 

Сьогодні Людмила Володимирівна Штефан продовжує пошук 

шляхів гармонійного поєднання інноваційної педагогічної та 

інноваційної фахової складових професійної підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів з тим, щоб забезпечити якість навчання цих 

фахівців на рівні сучасних вимог.  
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ 

ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Л. В.  ШТЕФАН 

 

10 грудня 1956 р. – народилась у селищі міського типу Фрунзе, 

Фрунзенського району Ворошиловградської області. 

1964-1969 рр.– навчання у середній школі № 9 смт Фрунзе. 

1969-1972 рр. – навчання у школі № 81 м. Харкова. 

1972-1976 рр. – навчалась у Харківському радіотехнічному технікумі. 

1976-1981 рр.– навчалась в Українському заочному політехнічному 

інституті за спеціальністю «Електроенергетика – електропостачання 

промислових підприємств», де здобула кваліфікацію «Інженер-

викладач електроенергетичних дисциплін». 

1981-1985 рр. – інженер проектно-конструкторського бюро 

Районного енергетичного управління «Тюменьенерго». 

1985-1990 рр. – майстер виробничого навчання міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату профорієнтації школярів 

м. Сургута Тюменської області.  

1992-1994 рр.  – викладач ПТУ № 37 м. Харкова. 

1994-2000 рр. – інженер, а у подальшому викладач Харківського 

військового університету. 

1999 р. –  захистила дисертацію на тему «Соціальна адаптація 

курсантів з мовними труднощами в умовах модульної технології 

навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.05  – соціальна педагогіка у 

спеціалізованій вченій раді Харківського військового університету. 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Микола 

Кіндратович  Подберезський. 

2000-2001 рр. – доцент Харківського інституту екології і соціального 

захисту. 

2001-2002 рр. – доцент Харківського інституту Міжрегіональної 

академії управління персоналом. 

2001-2008 рр. – доцент кафедри педагогіки та методики професійного 

навчання Української інженерно-педагогічної академії. 

2004 р. – присвоєно вчене звання доцента.  

2008-2011 рр. – докторант Української інженерно-педагогічної 

академії. 
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2013 р. – захистила дисертацію «Теоретичні і методичні засади 

формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів у 

процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та 

методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор Олена Едуардівна Коваленко. 

2011-2012 рр. – доцент  кафедри педагогіки та методики 

професійного навчання  Української інженерно-педагогічної академії. 

З 2012 р. до теперішнього часу  – професор кафедри педагогіки та 

методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної 

академії. 

2016 р. –  присвоєно вчене звання професора.  
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ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ ВІД КОЛЕГ І УЧНІВ 

 

Шановна Людмило Володимирівно! 

Щиро і сердечно вітаємо Вас, шановану в наукових і педагогічних колах 

людину,  з ювілеєм!  

У цей урочистий і святковий день від щирого серця бажаємо Вам 

міцного здоров’я, щастя, енергії та працездатності, миру та злагоди, 

родинного затишку, добробуту, любові і радості, здійснення заповітних 

мрій та задумів, мудрості та витримки у всіх життєвих випробуваннях, 

невичерпної енергії і наснаги для нових звершень! 

   У день ювілею святковий  

   Ми щиро вітаємо Вас.  

   Усі побажання найкращі  

   Прийміть Ви сьогодні від нас.  

   Щоб успіх був з Вами в усьому й завжди,  

   Щоб множились добрі діла,  

   Щоб Вами пишалася вся Україна,  

   Щоб слава і шана була! 

З повагою, ректор УІПА, д.пед.н.,проф. Коваленко О. Е., 

зав.каф. ПМПН, д.пед.н.,проф. Брюханова Н. О., 

к.пед.н., доц. Корольова Н. В. 

 

Коллеге, ученому, соратнику! 

Уважаемая Людмила Владимировна! 

Вот еще очередной жизненный рубеж успешно преодолен. 

Пусть все Ваши мечты сбываются, а Ваш оптимизм окажется 

реализмом. Желаем, чтобы жизненная лестница имела надежные 

перила здоровья, а каждая ее ступенька была покрыта красной 

дорожкой успехов и благодарности коллег и аспирантов.  

 

Баланс ума и красоты,  

И безупречный стиль одежды, 

Всех аспирантов Вы - надежда 

И с инновацией – на «ты»! 
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Ваш гордый профиль Нифертити 

И взгляд такой, что ясно всем – 

Неразрешимых нет проблем, 

А если есть – Вы их решите! 

 

Вы - украшенье коллектива, 

Поздравить Вас - большая честь! 

Умна, талантлива, красива, 

Достоинств всех не перечесть. 

 

Вас поздравляем с Днѐм Рожденья, 

Прекрасный день для нас, для всех 

Пусть ждут Вас новые свершенья, 

Удача, счастье и успех! 

 

Коллега, ученый, соратник 

Лазарев Николай Иванович 

 

Моей «научной маме»! 

 

Это первые слова, которые возникают в мыслях. Для меня Вы не 

просто научный руководитель, коллега, а именно – «Научная Мама», 

так как в самые трудные моменты как научного, так и личного поиска 

Вы всегда поддерживали, вдохновляли, направляли на тропинку 

«истины», и благодаря этому верному вектору мои поиски были не 

так тернисты, как могли бы быть. Для меня Вы – клондайк идей, 

человек, который своим примером заставляет выйти за рамки 

обыденности, находить перспективы, действовать, превозмогая, как 

кажется на первый взгляд, свои возможности. Вы вдохновляете на 

поиск чего-то нового, необычного, нестандартного и, несомненно, 

являетесь средоточием инноваций нашей кафедральной команды. В 

самых обычных вещах Вы учите видеть необычайные возможности!!! 

И хотя мы уже по одной дороге прошли достаточно долгий путь, но с 

каждым годом я открываю для себя новые грани Вашей души, 

которые заставляют радоваться своему везению жить с Вами в одних 

координатах Вселенной. 
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На сегодняшний день в Вашем арсенале уже достаточное 

количество как научных, так и личных побед, однако это не 

уменьшает Вашего стремления к самосовершенствованию, новым 

открытиям и поискам дальнейших перспектив. Здоровья, гармонии, 

внутренних сил, удачи, терпения, настойчивости в реализации Ваших 

будущих проектов! Пусть каждый Ваш день изобилует интересными 

встречами, удивительными открытиями, новыми идеями, только 

приятными сюрпризами и хорошим настроением, а поле Вашей 

«жизни» будет заполнено исключительно ароматными цветами, 

которые даже не дадут возможности пробиться сорнякам.  

И желаю жизни каждый миг - 

Везения и никогда не унывать, 

Побольше творчества, успехов, вдохновения 

И яркого цветного настроения. 

Гармонии, осуществления мечты 

И каждый день от мира доброты. 

Пускай поселятся в душе и взбудоражат кровь 

НАДЕЖДА, ВЕРА, ПОНИМАНИЕ, ЛЮБОВЬ. 

С любовью и уважением,  

Ковальская В. С. 

 

Щиро дякую! 

Мені пощастило познайомитись з Людмилою Володимирівною 

у період навчання за спеціальністю «педагогіка вищої школи». Як 

зараз пам’ятаю, виникло питання виконання магістерської роботи. А 

хто буде моїм керівником?  

Під час проведення заняття Людмила Володимирівна оголосила, 

що вона під своє керівництво може взяти ще одного магістранта. Я 

відразу погодилася. У той час між студентами ходили чутки, що 

процес виконання роботи буде не простим, однак, усі роботи, 

виконані під її керівництвом, мають високий рівень. Ризикнула – і не 

пошкодувала ні на мить. 

Саме завдяки їй я вступила до аспірантури. Людмила 

Володимирівна стала моїм науковим керівником. Разом з нею ми 

пройшли довгий і не простий шлях дисертаційного дослідження. Під 

її вмілим керівництвом мені вдалось досягти нових результатів у 
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роботі. Я стала по-іншому відноситись до власних успіхів та 

досягнень.  

«Це ПЕРЕМОГА!». Не один раз я чула ці слова від Людмили 

Володимирівни. Новий шлях, нові успіхи. Я вдячна долі за зустріч з 

Людмилою Володимирівною! Вона змінила курс мого життя, 

«підкоригувавши вітрило». 

Найщиріші привітання і найкращі побажання довгих і щасливих 

років! Поруч з Вами мають бути люди, які цінують Вас як великого 

науковця, як хорошу людину, як маму і бабусю! Я серед них. 

                                                             Нечіпор Світлана Володимирівна 

 

С юбилеем! 

 

Каждый человек должен профессионально развиваться. Работая 

заместителями директоров по учебно-воспитательной работе в 

учебных учреждениях, профессионального управленческого 

образования мы не имели. Навыки управленческой деятельности мы 

получали непосредственно в процессе работы, учились, так сказать, 

на своих ошибках. Поэтому мы приняли решение, что для нашего 

профессионального роста необходимо получить качественное 

управленческое образование. Таким образом, мы стали студентами 

УИПА, где и познакомились с нашим научным руководителем, 

профессором Штефан Людмилой Владимировной. Эта встреча была 

очень конструктивной и плодотворной. Под чутким руководством 

Людмилы Владимировны мы постигли премудрости управленческой 

науки, искусство менеджмента и получили массу других полезных 

знаний, за что ей очень благодарны. Мы опять почувствовали себя 

юными студентами, снова ощутили трепет и волнение на экзаменах. 

Уважаемая Людмила Владимировна! Нам очень приятно поздравить 

Вас с Юбилеем! Искренне желаем Вам огромных успехов, добра и 

благополучия, чтобы все Ваши идеи воплощались в жизнь и 

приносили людям пользу, а Вам – почѐт, уважение коллег и хорошие 

премиальные! 

                                                 С уважением Жога Руслан Анатольевич  

                                                 и Алла Викторовна! 
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Ода радости 

по поводу юбилея Людмилы Владимировны Штефан 

 

В этот чудный зимний день 

Отмечаем юбилей 

Замечательной Людмилы,  

Так скорей бокал налей! 

 

Утончѐнна и стройна, 

С чувством юмора, умна, 

Ну а как студентов учит – 

Инновацией полна! 

 

И прическа, и наряд, 

Даже самый беглый взгляд 

Вам откроет, что Людмила 

Может всех построить в ряд! 

 

Всех студентов, аспирантов, 

Магистрантов, докторантов 

Поражает стиль, напор, 

Свежесть мыслей и задор. 

 

И коллеги постоянно 

Удивляются: нежданно 

Кейсы, игры, тренинг, квест, 

А в глазах – немой протест: 

«Хватит! Столько инноваций 

Не осилит и Гораций!» 

 

А Людмиле все неймется: 

Улыбается, смеѐтся! 

 

Пожелаем же Людмиле 

Публикаций на пед. ниве, 

Новых книг, статей, романов, 

Даже можно мемуаров, 

А еще здоровья, силы,  

Очень много дней счастливых, 

Путешествий, приключений 

И, конечно, награждений! 

 

Это знает всюду каждый,  

Что на кафедре своей 

Много дел ведѐт бумажных  

За себя и за друзей. 

 

Поздравляем, обнимаем,  

И бокалы поднимаем 

За профессора Людмилу! 

Оставайтесь всем нам милой! 

(раскатистое УР-р-р-р-а-а-а!). 

 

 

 

С глубоким уважением и радостью, 

 Бакатанова В. Б. и Васильев И. Б. 
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педагогики и методики профессионального обучения. – Харьков : [б. 

и.], 2013. – 61 с. : табл., рис.  

 

 23. Инновационные технологии в образовании [Текст] : учеб. 

пособие для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Л. В. Штефан [и др.] ; 

Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения. – Харьков : [б. и.], 2013. – 60 с. : табл., рис. 

 

 24. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-

педагога [Текст] : навч. посібник для інженерів-педагогів. Ч. 1. 

Теоретичні основи / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, О. К. Бєлова, 

С. А. Лисенко, І. П. Чепурко, В. В. Бєлікова, О. О. Прохорова [та ін.] ; 

за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : [б. в.], 

2013. – 195 с. : табл., рис. – (Б-ка інженера-педагога).  

 

 25. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-

педагога [Текст] : навч. посібник для інженерів-педагогів. Ч. 2. 

Практичні рекомендації / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, 

О. К. Бєлова, С. А. Лисенко, І. П. Чепурко, В. В. Бєлікова, 

О. О. Прохорова [та ін.] ; за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання. – Харків : [б. в.], 2013. – 155 с. : рис., табл. – (Б-ка 

інженера-педагога).  
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 26. Штефан, Л. В. Інноваційні технології навчання [Текст] : 

конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. 

спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Л. В. Штефан ; Укр. інж.-

пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 156 с. : табл., рис.  

 

2014 

 

 27. Инновационные технологии в образовании [Текст] : учеб. 

пособие для иностр. студ. инж.-пед. спец / Л. В. Штефан [и др.] ; Укр. 

инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения. – Харьков : [б. и.], 2014. – 64 с. : табл., рис.  

 

2015 

 

 28. Бєлова, О. К. Теорія організації [Текст] : конспект лекцій 

для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 

8.18010020 Управління навчальним закладом / О. К. Бєлова, 

О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки 

та методики професійного навчання. – Харків : [б. в.], 2015. – 137 с.  

 

 29. Коваленко, О. Е. Керівник навчального закладу [Текст] : 

конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. 

спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / О. Е. Коваленко, 

Л. В. Штефан, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки 

та методики професійного навчання. – Харків : [б. в.], 2015. – 76 с. 

 

 30. Штефан, Л. В. Інноваційні технології в освіті [Текст] : 

конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. 

спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Л. В. Штефан ; 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання. – Харків : [б. в.], 2015. – 160 с. : табл., рис.  
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 31. Штефан, Л. В. Психологія управління [Текст] : конспект 

лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 

8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Л. В. Штефан ; Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. 

– Харків : [б. в.], 2015. – 55 с. : табл., рис. 

 

2016 

 

 32. Штефан, Л. В. Інноваційні технології в освіті [Текст] : 

конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. 

зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / 

Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання. – Харків : [б. в.], 2016. – 101 с. : табл., рис.  

 

 33. Штефан, Л. В. Інноваційні технології в освіті [Текст] : 

конспект лекцій для студ. денної форми навч. інж.-пед. спец. / 

Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання. – Харків : [б. в.], 2016. – 117 с. : табл., рис.  

 

 34. Штефан, Л. В. Педагогічна та професійна психологія 

[Текст] : конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. 

форм навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / 

Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання. – Харків : [б. в.], 2016. – 57 с. : табл.  

 

 35. Штефан, Л. В. Психологія вищої школи [Текст] : конспект 

лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 

011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / Л. В. Штефан, 

І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання. – Харків : [б. в.], 2016. – 40 с. : табл., рис. 
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Навчально-методичні видання 

 

2003 

 

 36. Теорія і історія педагогіки [Текст] : метод. вказівки до 

практ. занять з дисц. для інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

Н. М. Гаряча, І. С. Посохова, І. В. Синельник, Л. В. Штефан. – Харків 

: [б. в.], 2003. – 44 с.  

 

 37. Штефан, Л. В. Соціологічні дослідження в вищій школі 

[Текст] : метод. вказівки до проведення практичних занять по дисц. 

для магістрів вищої школи / Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2003. – 12 с.  

 

2009 

 

 38. Динаміка транспортних машин [Текст] : метод. вказівки з 

організації та планування самостійної роботи студентів на основі 

творчих завдань / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров, 

Т. М. Осипова, Л. В. Штефан. – Харків : [б. в.], 2009. – 30 с.  

 

2010 

 

 39. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. 

вказівки щодо організації та планування самост. роботи для усіх інж.-

пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко. – 

Харків : [б. в.], 2010. – 44 с.  

 

 40. Методологічні засади професійної освіти [Електронний 

ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. інж.-пед. спец. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 

І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко. – Харків : [б. в.], 2010. – 

44 с.  
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2011 

 

 41. Електрообладнання міського та автомобільного 

транспорту [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи 

при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. заоч. та денної 

форми навч. спец. 6.010104.17 "Проф. навчання. Експлуатація та 

ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд.: О. С. Подоляк, Л. В. Штефан. – Харків : [б. в.], 2011. – 

36 с. : табл.  

 

 42. Інноваційні технології в освіті [Електронний ресурс] : 

метод. вказівки до викон. комплексної курс. роботи для студ. денної 

та заоч. форми навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд.: Л. В. Штефан, В. В. Бєлікова, В. О. Олефір, О. А. Єрьоменко. 

– Харків : [б. в.], 2011. – 84 с. – Режим доступу : 

http://library.uipa.kharkov.ua/data/uipa-publications/EUOT-

economichnih-upravlinskih-osvitnih-technologij/PMPN-pedagogiki-

methodi-profnavchannia/-n085$EUOT$11-PMPNS$0.00000$21B-

MV$D$Z$Shtefan.LV.Innovacijni-tehnologiyi-v-osviti.2011.zip. 

 

 43. Інноваційні технології навчання [Текст] : метод. вказівки 

по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів 

магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) 

"Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

Л. В. Штефан. – Харків : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл.  

 

 44. Методологические основы профессионального 
образования [Текст] : рабочая тетрадь для иностранных студентов 

высш. учеб заведений. Ч. 1 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: 

Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, А. М. Керницкий, С. А. Лысенко, 

И. С. Посохова, Л. В. Штефан. – Харьков : [б. и.], 2011. – 11 с.  

 

 45. Методологические основы профессионального 
образования [Текст] : рабочая тетрадь для иностранных студентов 

высш. учеб заведений. Ч. 2 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: 

Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, А. М. Керницкий, С. А. Лысенко, 

И. С. Посохова, Л. В. Штефан. – Харьков : [б. и.], 2011. – 29 с.  
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 46. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. 

вказівки до практичних занять / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : 

О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, 

С. А. Лисенко. – Харків : [б. в.], 2011. – 56 с.  

 

 47. Основи наукових досліджень в галузі професійної освіти 

[Текст] : метод. вказівки по проведенню практичних занять і 

організації самостійної роботи студентів для слухачів магістратури 

заоч. форми навчання спец. : 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої 

школи" ; 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, Л. О. Бачієва. – Харків : 

[б. в.], 2011. – 20 с.  

 

 48. Педагогічна та професійна психологія [Текст] : метод. 

вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для 

слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) 

"Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

Л. В. Штефан. – Харків : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. 

 

2012 

 

 49. Інноваційні технології в освіті [Текст] : метод. вказівки по 

орг. та планув. самост. роботи студ. для усіх інж.-пед. спец. денної та 

заоч. форм навч. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

проф. навч. ; упоряд.: Л. В. Штефан, Н. А. Шишенко. – Харків : [б. в.], 

2012. – 20 с. : табл. 

 

 50. Інноваційні технології в освіті [Текст] : метод. вказівки по 

проведенню практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. всіх 

інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Штефан, 

В. В. Бєлікова, А. В. Пермінова, О. О. Єсіпова, Н. А. Шишенко. – 

Харків : [б. в.], 2012. – 63 с.  
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 51. Інноваційні технології навчання [Текст] : робоча прогр., 

метод. вказівки і контр. завдання для слухачів магістратури заоч. 

форми навч. спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд. 

Л. В. Штефан. – Харків : [б. в.], 2012. – 32 с. : табл., рис.  

 

2013 

 

 52. Инновационные технологии в образовании [Текст] : метод. 

указ. по провед. практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. 

форм обуч. всех инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. 

педагогики и методики профессионального обучения ; сост. 

Л. В. Штефан, В. В. Беликова, А. В. Перминова, О. А. Есипова. – 

Харьков : [б. и.], 2013. – 56 с. : табл.  

 

 53. Инновационные технологии в образовании. 

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности в 

профессиональном образовании. Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса [Текст] : метод. рек. по выполн. 

комплексной курс. работы для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Укр. 

инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения, Укр. инж.-пед. акад., Каф. философии и образовательных 

технологий , Укр. инж.-пед. акад., Каф. практической психологии ; 

сост.: Л. В. Штефан, В. Б. Бакатанова, В. В. Беликова, И. П. Чепурко, 

А. В. Перминова, В. А. Олефир, О. А. Ерѐменко. – Харьков : [б. и.], 

2013. – 72 с. : табл., рис.  

 

 54. Методологические основы профессионального 
образования [Текст] : метод. указ. по провед. практ. занятий для 

иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-

пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения 

; сост.: Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, 

Л. В. Штефан, С. А. Лысенко, М. Р. Рогулина. – Харьков : [б. и.], 

2013. – 32 с. : табл.  
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 55. Методологические основы профессионального 

образования [Текст] : метод. указ. по орг. и планированию самост. 

работы для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. 

педагогики и методики профессионального обучения ; сост.:  

Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, Л. В. Штефан, 

С. А. Лысенко. – Харьков : [б. и.], 2013. – 35 с. : табл.  

 

 56. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. 

вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. денної та заоч. форм 

навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та 

методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко, 

О. О. Єсіпова. – Харків : [б. в.], 2013. – 36 с.  

 

 57. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. 

вказівки по провед. практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. 

всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та 

методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко, 

М. Р. Рогуліна. – Харків : [б. в.], 2013. – 32 с. : табл. 

 

2014 

 

 58. Кайдалова, Л. Г. Світовий досвід і тенденції розвитку 

університетської освіти [Текст] : метод. рек. для магістрантів спец. 

8.18010021 "Педагогіка вищ. шк." / Л. Г. Кайдалова, Т. В. Лутаєва, 

Л. В. Штефан ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2014. – 55 с. : ил.  

 

2015 

 

 59. Інноваційні технології в освіті [Текст] : метод. вказівки по 

проведенню практ. занять для слухачів магістратури денної та заоч. 

форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 
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