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ПЕРЕДМОВА 

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

річчю з дня народження Лунячека Вадима Едуардовича – 

завідувача кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної 

власності наук, доктора педагогічних наук, професора, засновника і 

керівника наукової школи «Компетентнісний вимір професійної 

підготовки педагогічних і керівних кадрів системи освіти». 

Мета видання – представити наукові праці вченого. До 

видання увійшла інформація про дисертації, монографії, 

підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання, 

статті з періодичних та продовжуваних видань, тези доповідей, 

авторські свідоцтва та патенти. Також представлено наукову школу 

вченого: дисертації, автореферати учнів ювіляра. 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. Слова і словосполучення скорочуються у 

відповідності до ДСТУ 3582-13 «Скорочення слів в українській 

мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТу 

7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов 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 В. Е. ЛУНЯЧЕКА 

Лунячек Вадим Едуардович народився 15.08.1960 р. у 

м. Харків. Його коріння по батьківській лінії веде родовід від 

волинських чехів, які емігрували з території нинішньої Чехії на 

територію сучасної Волинської області України приблизно у 1870-х 

рр. ХІХ ст. Дід Станіслав Йозефович Люначек переїхав з селища 

Чеський Борятин у м. Харків на початку ХХ ст. Лінія матері 

простежується зі с. Старий Іржавець нинішньої Полтавської 

області. Дідусь Микола Зурер був закатований у 1941 р. у 

Дробицькому ярі. Бабуся Домнікія Литовченко отримала звання 

"Праведниця миру" за спасіння дітей під час Другої світової війни. 

Батько – Лунячек Едуард Станіславович, інвалід Великої 

вітчизняної війни, кавалер орденів Слави 3 ступеня, Великої 

вітчизняної війни 2 ступеня, працював на заводі ім. Т.Г. Шевченко 

слюсарем по спеціальній апаратурі. Брав участь у обладананні 

перших радянських космічних кораблів "Восток" і  "Союз", у тому 

числі на космодромах "Байконур" і "Мирний".  

Мати – Лунячек Віра Миколаївна, вчитель англійської мови, у 

1966 р. нагороджена знаком "Відмінник народної освіти", 

працювала у школі-інтернаті з поглибленим вивченням англійської 

мови (нині будівля Гуманітарно-педагогічної академії), після його 

закриття – вчителем середньої школи № 68 м. Харкова. Має звання 

"Праведник України", нагороджена орденом "За заслуги" третього 

ступеня. 

У 1967 р. Вадим Лунячек вступив до середньої школи № 60 

м. Харкова, а згодом був переведений до середньої школи № 95 

м. Харкова, яку і закінчив у 1977 р. У цей же рік він вступає на 

географічне відділення геолого-географічного факультету 

Харківського державного університету ім. О. М. Горького (зараз 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна). У 1982 р. закінчив університет. За період 

навчання в університеті неодноразово був лауреатом Всесоюзного 

конкурсу студентських наукових робіт. Під час навчання в 

університеті працював у заповіднику «Асканія Нова», на Тянь-

Шанській високогірній фізико-географічній станції, в одній із 

партій Красноярскої геолого-знімальної експедиції на півострові 

Таймир тощо. 

З 1981 р. по 1986 р. В. Е. Лунячек працював учителем 

географії у Лиманській середній школі Готвальдівського (нині 
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Зміївського) району Харківської області та середніх школах №№ 

91, 95 м. Харкова. Саме у цей час він починає активно займатися 

гірським туризмом й залучає до цього своїх учнів. Учні 

В. Е. Лунячека неодноразово були переможцями змагань зі 

спортивного туризму. Здійснили низку походів різної категорії 

складності у гори Криму, Карпат й Кавказу. В. Е. Лунячек вісім 

разів перемагав в обласних туристичних змаганнях вчителів за 

напрямом «Топографічна зйомка». Був також учасником Першого 

Всеукраїнського туристичного зльоту вчителів. З 1986 по 1987 р. 

працював методистом Комінтернівського (нині Слобідського) 

районного відділу освіти м. Харкова, відповідальним за туристсько-

краєзнавчу роботу. 

У серпні 1987 р. був призначений директором середньої 

школи № 44 м. Харкова, де працював по жовтень 1996 року. За 

майже десятирічний період роботи директором школи випустив 

кілька тисяч випускників. Середня школа № 44 тривалий час мала 

провідні позиції серед шкіл Комінтернівського (нині Слобідського 

району) та м. Харкова в цілому. У цей період В. Е. Лунячек 

навчається за програмою «Transformation school leaders group of the 

International Renaissance Foundation» за підтримки міжнародного 

фонду «Відродження» та ін. У період роботи у школі Вадим 

Едуардович починає розробку основ системи алгоритмізованого 

управління загальноосвітнім навчальним закладом, яка в 

перспективі стане основою його дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. У цей же період він здійснює 

низку мандрівок на Полярний Урал, Соловецькі острови, річкою 

Об, гори Паміру (Алайська долина, Фанські гори, оз. Іскандеркуль 

тощо), Тянь-Шаню (Іссик-Куль, Джети-Огуз, Пржевальськ тощо). 

З жовтня 1996 по липень 2002 року В. Е. Лунячек працює на 

посаді заступника начальника управління освіти Харківської 

міської ради. У цей період він разом із В. І. Коробовим і 

В. І. Ліпейко стає розробником першої на пострадянському 

просторі комп’ютеризованої системи управління освітою, що 

отримала назву «Ефективна школа» й була запроваджена у всіх 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова. 

У 2002 р. Вадим Едуардович переходить працювати на посаду 

першого проректора Харківського обласного науково-методичного 

інституту безперервної освіти. 31 жовтня 2002 р він захищає 

кандидатську дисертацію за темою: «Управління загальноосвітнім 
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навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій» 

(диплом ДК № 018070) за спеціальністю 13.00.01 − теорія і історія 

педагогіки. 12 березня 2003 р. В. Е. Лунячеку присуджено науковий 

ступінь кандидата педагогічних наук. Ця дисертація була першою 

за зазначеною тематикою в Україні на той час. Його робота й 

сьогодні є однією з найцитованіших серед робіт автора. На посаді 

першого проректора працює до лютого 2006 р. Саме тоді 

В. Е. Лунячека було призначено начальником Головного 

управління освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації. Для цього періоду були характерними принципові 

зміни, повʼязані з пілотними проєктами із запровадження 

зовнішнього незалежного оцінювання, створення системи 

моніторингу якості освіти. Напередодні призначення В. Е. Лунячек 

проходить стажування у школах і університетах США на 

запрошення програми державного департаменту США 

«International Visitor Leadership Program». Отримує звання доцента 

кафедри управління закладами освіти з 20 квітня 2006 р. (атестат 

02ДЦ № 012115). У серпні 2007 року вступає до докторантури 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

Разом із тим у грудні 2007 р. Лунячек В. Е. був запрошений на 

посаду декану вечірнього факультету Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, яка згодом була 

реорганізована у сектор організації вечірньої форми навчання 

факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ 

НАДУ при Президентові України. За сумісництвом працює на 

кафедрі соціальної і гуманітарної політики інституту. У 2009 р. 

проходить стажування у Тяньцзінській Адміністративній Академії 

(Китай). 

Увесь період роботи на керівних посадах В. Е. Лунячек не 

пориває зв’язків із своєю Альма-матер і викладає на геолого-

географічному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна дисципліни, 

повʼязані із моніторингом якості освіти тощо. 

У 2012 році В. Е. Лунячек захищає докторську дисертацію за 

темою «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю 

освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Доктор педагогічних наук з 4 липня 2013 р., професор 
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кафедри соціальної і гуманітарної політики з 17 січня 2014 р. 

(атестат 12 ПР № 009163). 

У жовтні 2015 р. переходить працювати на посаду завідувача 

кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності 

Української інженерно-педагогічної академії. Опікується 

проблемами управління освітою, теорії та методики професійної 

освіти, питань теорії та практики професійної підготовки керівних 

кадрів освіти тощо. Керівник численних науково-дослідних робіт, у 

тому числі за кошти державного бюджету України. В. Е. Лунячек є 

членом секції № 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та 

спорту» Наукової ради МОН України, працює у спеціалізованій 

вченій раді Д 64.108.01. На сьогоднішній день має h-індекс у 

Google scholar: 12, загальна кількість цитувань наукових публікацій 

575. Веб-адреса профілю у Google scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GQF1tRQAAAAJ&hl=ru. 

h-індекс згідно БД Scopus: 3; загальна кількість цитувань наукових 

публікацій 17. Веб-адреса профілю у БД Scopus: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55102826300. Веб-

адреса профілю у БД WoS: 

https://publons.com/researcher/1771007/vadym-luniachek/publications/. 

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4412-7068. 

Під керівництвом В. Е. Лунячека 7 кандидатів педагогічних 

наук захистили свої дисертації. 

Лунячек В. Е. – член редколегії Всеукраїнських фахових 

журналів «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (група Б), 

«Нова педагогічна думка» (група Б), збірника наукових праць 

«Засоби навчальної та науково-дослідної роботи». Був учасником 

проектів «Освітня політика та освіта «рівний − рівному» за 

підтримки Програми розвитку ООН, «Громадські платформи 

освітніх реформ» міжнародного фонду «Відродження» за напрямом 

«Система навчального книговидання в Україні: проблеми та 

перспективи. Аналіз освітньої політики у галузі шкільного 

підручникотворення», «Підтримка децентралізації в Україні» 

швейцарсько-український проект DESPRO для викладачів 

українських ВНЗ за програмою «Управління знаннями» тощо. 

В. Е. Лунячек є експертом порталу «Освітня політика», який діє за 

сприяння Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради 

України (http://education-ua.org/ua/). Є одним із засновників 

громадської організації «Інновації для освіти». 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55102826300
https://publons.com/researcher/1771007/vadym-luniachek/publications/
https://orcid.org/0000-0002-4412-7068
http://education-ua.org/ua/
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За результатами наукової роботи внесений до Енциклопедії 

сучасної України. Режим доступу: 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59305 

В. Е. Лунячек має велику дружну сімʼю. Його дружина Наталя 

Олександрівна також працює в системі освіти. Старший син 

Станіслав є фахівцем в ІТ-технологіях, молодший син Олег 

опановує магістерську програму з теоретичної фізики. Онука 

Катерина навчається у школі. 
 

 

 

 

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В. Е. ЛУНЯЧЕКА 

 

15 серпня 

1960 р. 

Народився у м. Харків 

1967-1977 Навчання у середніх школах № 60, № 95 

м. Харкова 

1977-1982 Навчання на геолого-географічному факультеті 

Харківського державного університету 

ім. О. М. Горького (зараз ХНУ імені 

В. Н. Каразіна) 

03.1981-

08.1981 

Вчитель географії середньої загальноосвітньої 

школи  № 95 м. Харкова. 

11.1982-

08.1983 

Вчитель географії Лиманської середньої школи 

Готвальдівського (нині Зміївського) р-ну 

Харківської області 

08.1983-

11.1986 

Вчитель географії середньої загальноосвітньої 

школи № 91 м. Харків 

11.1986-

08.1987 

Методист Комінтернівського районного відділу 

освіти м. Харкова 

08.1987-

10.1996 

Директор середньої загальноосвітньої школи 

№ 44 м. Харкова 

10.1996-

07.1998 

Заступник начальника управління освіти 

виконкому Харківської міської ради 

07.1998-

07.2002 

Заступник начальника управління освіти, 

начальник загального відділу управління освіти 

Харківської міської ради 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59305
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07.2002-

02.2006 

Перший проректор Харківського обласного 

науково-методичного інституту безперервної 

освіти 

02.2006-

08.2007 

Начальник Головного управління освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації 

08.2007-

12.2007 

Доцент, докторант Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди 

12.2007-

10.2011 

Декан вечірнього факультету Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України 

10.2011-

10.2015 

Завідувач сектора організації вечірньої форми 

навчання факультету підготовки магістрів 

державного управління Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України, професор кафедри 

соціальної і гуманітарної політики 

10.2015-по 

теперішній час 

Завідувач кафедри креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності Української 

інженерно-педагогічної академії 

 

 

 

 

НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, ПОДЯКИ ТА ВИЗНАННЯ 

ПРОФЕСОРА В. Е. ЛУНЯЧЕКА 

 

2002 р.− Подяка Харківського міського голови;  

2004 р. − Грамота Головного управління освіти і науки 

Харківської облдержадміністрації; 

2004 р. − Почесна Грамота Міністерства освіти і науки 

України; 

2005 р. − нагрудний знак «Відмінник освіти України»; 

2010 р. −  нагрудний знак «Василь Сухомлинський»; 

2010 р. – Почесна грамота НАДУ при Президентові України; 

2010 р. − Грамота Головного управління державної служби 

України; 

2015 р. − Грамота Харківської обласної ради; 
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2017 р. – Грамота Кабінету Міністрів України та ін. 

2018 р. – Стипендія Харківської обласної державної 

адміністрації імені В. Н. Каразіна, як видатному науковцю в галузі 

гуманітарних наук. 

 

 

ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ 

 

Шановний Вадиме Едуардовичу! 

Прийміть найтепліші вітання з нагоди Вашого Дня 

народження! У цей святковий день висловлюємо щире захоплення 

Вами як справжнім професіоналом своєї справи та багатогранною 

особистістю. 

За Вашими плечима – багаторічний досвід і визнання. Ми 

пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами. У 

цей урочистий день ми раді бачити Вас на підйомі науково-

педагогічної діяльності, повним енергії, наснаги та спроможним 

доводити найскладніші справи до успішного завершення. Бажаємо, 

щоб у Вашому житті зустрічались щирі та добрі люди, щоб будь-які 

Ваші ідеї та мрії втілювались у реальність. 

Бажаємо, щоб робота приносила Вам виключно задоволення, 

щоб Ви бачили вдячні очі студентів та аспірантів. Нехай Вам 

таланить на однодумців, колег, доброзичливих і щирих людей, а 

накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти 

нових звершень! 

Бажаємо Вам, шановний Вадиме Едуардовичу, здоров’я, 

щастя, довголіття, сімейного благополуччя та родинного затишку, 

добробуту,  невичерпних творчих сил, злагодженої роботи в 

колективі, мудрості та неупередженості в прийнятті рішень, 

великих здобутків на науково-освітянській ниві. 

 

З повагою колектив кафедри 

креативної педагогіки і 

інтелектуальної власності 

*** 
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Шановний Вадиме Едуардовичу! 

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм! 

Світ науки, педагогіки та менеджменту, світ таланту і 

працьовитості — це те, чим освітлений шлях, яким Ви прямуєте 

гідно і впевнено, віддаючи свої сили та енергію служінню високим 

ідеалам. 

Протягом багатьох десятиліть Ви займаєтеся педагогікою і є 

автором багатьох наукових публікацій та навчально-методичних 

робіт. Ваше теоретичне надбання стало важливою складовою не 

тільки сучасної української педагогіки, воно також викликає 

зацікавленість у багатьох закордонних спеціалістів. 

Без Вас і Вашого управлінського таланту вже неможливо 

уявити кафедру «Креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності» УІПА. Ваш професійний шлях — це коштовність 

кафедри, її гордість і слава! 

Тож прийміть у цей святковий день слова вдячності та наші 

вітання! 

Від щирого серця ми бажаємо Вам щастя, міцного здоров'я і 

добробуту! Нехай натхнення та оптимізм ніколи не залишають Вас!  

Нехай роки приносять дорогоцінний досвід, залишаючи 

невичерпну енергію та оптимізм молодої душі! 

Нехай в житті Вас завжди супроводжують визнання та удача, 

натхнення, щира любов і відданість близьких людей! 

Нових Вам успіхів, міцного здоров'я та довголіття, дорогий 

ювіляре! 

 

Студенти ЗКІ-І19мг 

 

*** 

Кращому науковому керівнику! 

Шановний Вадиме Едуардовичу, прийміть щирі вітання та 

вираз глибокої вдячності за Ваш внесок у розвиток науки та 

креативний підхід до викладацької діяльності. Треба відзначити, 

що бути науковцем – означає бути вдумливою, терплячою 

людиною, яка володіє широким запасом знань, умінням аналізувати 

та зіставляти. Бути науковим керівником – це значить направляти 

молоде покоління дослідників на стежку пізнання нових граней 

людського знання і вимагає значних витрат часу та сил. Від щирого 

серця бажаю Вам міцного здоров’я, творчої наснаги, благополуччя, 
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радості та поваги. Нехай Ваші наукові дослідження і в подальшому 

приносять користь для розвитку суспільства, а Вам приносять щире 

задоволення.  

З повагою,  

аспірантка ІІІ року навчання, 

кафедри «Креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності», 

Кравчук Н.Л. 

 

*** 

 

Шанованій людині, висококласному фахівцю, справедливому, 

креативному, відповідальному керівникові! 

Доля усміхається тим, кому на життєвому шляху трапляються 

люди, які самовіддано та щиро допомагають зробити правильні 

кроки у житті. Такою людиною для нас стали Ви, шановний 

Вадиме Едуардовичу. Своїм прикладом Ви надихаєте на 

підкорення нових вершин і показуєте можливість подолання будь-

яких перешкод на шляху до успіху.  

Щиро вітаємо Вас з Днем народження! Бажаємо міцного 

здоров'я та щастя, невичерпної енергії, оптимізму, сімейного 

благополуччя. Щоб життя наповнювалося гарними емоціями 

генерованими враженнями від розширення географії подорожей на 

всю мапу світу, компанії надійних друзів які розділяють, що Ви 

диригент серед рівних. 

Нехай ваша муза завжди надихає на нові звершення! 

 

З повагою і вдячністю, 

Олександр Кулаковський та 

 Алла Бровдій 

*** 

 

Шановний Вадиме Едуардовичу! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди ювілейного дня 

народження.  

Ми знаємо Вас як яскраву особистість, висококваліфікованого 

наставника, який по праву може пишатися набутим досвідом, 

духовним та інтелектуальним потенціалом, науковими 
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досягненнями. Ваш талант науковця і менеджера викликають 

глибоку повагу, а життєві знання і досвід – щире захоплення. 

Шануємо Вас, наставнику, за вміння підтримати у час, коли 

складно самостійно визначити пріоритети, дати слушну пораду для 

прийняття важливого рішення; за можливість відкритого і вільного 

спілкування з Вами. 

Хай Ваша фаховість і гуманність, невичерпна енергія, 

невпинний рух вперед, ентузіазм та наполегливість, нові концепції 

й надалі сприятимуть розбудові сучасної освіти на теренах 

Харківщини та всієї України.  

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, 

оптимізму, креативних педагогічних ідей та поповнення 

скарбнички Вашої інтелектуальної власності. 

Вдосконалюйте своїми геніальними ідеями, наполегливою 

працею та досягненнями цей світ! Удачі у прагненнях, особистих 

благ і безмежного щастя! 

 

Аспіранти Наталія Воробйова, 

Ірина Тарасенко 

 



15 
 

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ В. Е. ЛУНЯЧЕКА 

 

Дисертації 

 

2002 

 

 1. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з 

використанням комп’ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук ; спец. 13. 00. 01 загальна педагогіка та історія педагогіки 

/ В. Е. Лунячек ; наук. керівник канд. пед. наук, доцент 

Г. В. Єльникова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. 

наук України. – Київ : [б. и.], 2002. – 16 с. 

 

 2. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з 

використанням комп'ютерних технологій : дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01 / АПН України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – 

Київ : [б. в.], 2002. – 305 с. 
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 3. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти 

: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. Е. Лунячек. – Харків : 

[б. в.], 2012. – 40 с. 

 

 4. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти 
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Монографії 
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 5. Якість освіти – пріоритет державної освітньої політики / 

В. Е. Лунячек // Механізми забезпечення соціальної безпеки на 

рівні територіальної громади: теорія і практика : монографія / 
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 6. Підготовка магістрів державного управління до 

забезпечення якості освіти: теорія та практика : монографія / 
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 7. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім 

навчальним закладом з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій як різновид адаптивного управління / 

В. Е. Лунячек // Адаптивне управління: прикладний аспект, 

поширення в освітній системі України : колект. монографія / 
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політики сталого розвитку регіону органами публічної влади 

України : монографія / [Л. О. Бєлова, Д. В. Карамишев, 
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2005 

 

 15. Алгоритми управління школою / В. Е. Лунячек. – Харків : 

Основа, 2005. – 176 с. 

 

 16. Тестові завдання для оцінювання навчальних досягнень 

учнів з географії : навч. посіб. для пед. працівників / В. Е. Лунячек 

та інші. – Київ : Міленіум, 2005. – 374 с. 

 

2010 

 

 17. Державне управління освітою : підручник для вищ. навч. 

закл. / В. Е. Лунячек. – Харків : Гімназія, 2010. – 288 с.  

 

2014 

 

 18. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / В. Е. Лунячек ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2014. – 252 с. : табл., рис.  

 

2015 

 

 19. Педагогічний менеджмент : навч. посіб. / В. Е. Лунячек. – 

2-е вид., випр. – Харків : Магістр, 2015. – 512 с. 

 

2019 

 

 20. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. / 

В. Е. Лунячек ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності. – 2-е вид., випр. та доп. – Харків : ФОП 

Панов А. М., 2019. – 220 с. : табл.  
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Навчально-методичні матеріали 

 

2001 

 

 21. Елементи технології управління сучасною школою : навч.-

метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Харків : Гімназія, 2001. – 112 с. 

 

 22. Тести для тематичного контролю за 12-бальною системою. 

Географія-10, І семестр / уклад. В. Е. Лунячек. – Київ : Гімназія, 

2001. – 32 с. 

 

 23. Тести для тематичного контролю за 12-бальною системою. 

Географія-10, ІІ семестр / уклад. : В. Е. Лунячек, Н. О. Лунячек. – 

Київ : Ліцей, 2001. – 64 с. 

 

 24. Тести для тематичного контролю за 12-бальною системою. 

Географія-6, І семестр / уклад. : В. Е. Лунячек, Н. О. Лунячек. – 

Київ : Гімназія, 2001. – 46 с. 

 

 25. Тести для тематичного контролю за 12-бальною системою. 

Географія-7, І семестр / уклад. : В. Е. Лунячек, Н. О. Лунячек. – 

Київ : Гімназія, 2001. – 64 с. 

 

 26. Тести для тематичного контролю за 12-бальною системою. 

Географія-9, ІІ семестр / уклад. : В. Е. Лунячек, О. І. Грінченко. – 

Київ : Ліцей, 2001. – 47 с. 

 

2002 

 

 27. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім 

навчальним закладом в таблицях : навч.-метод. посіб. / 

В. Е. Лунячек. – Харків : Гімназія, 2002. – 85 с. 
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2003 

 

 28. Методичні рекомендації щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні базових 

дисциплін та управлінні загальноосвітніми навчальними закладами 

/ уклад.: В. Е. Лунячек, О. О. Байназарова, Т. В. Папернова. – 

Харків : ХОНМІБО, 2003. – 40 с. 

 

 29. Річний план роботи загальноосвітнього навчального 

закладу в умовах інформатизації освіти : аналіт. матеріали та метод. 

рек. для керівників вечір. (змін.), заоч. шкіл Харків. обл. : 

Особливості модернізації загальної середньої освіти у вечірніх, 

заочних і денних загальноосвітніх навчальних закладах з класами 

(групами) з вечірньою (заочною) формами навчання у 2003-2004 

навчальному році. / уклад. В. Е. Лунячек. – Харків : ХОНМІБО, 

2003. – 104 с. 

 

2004 

 

 30. Інформатизація загальної середньої освіти регіону : навч.-

метод. посіб. / В. Е. Лунячек, В. І. Ліпейко, І. Т. Соколянська. – 

Харків : [б. в.], 2004. – 96 с. 

 

 31. Модернізовані підходи до планування роботи школи : 

навч.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Харків : Гімназія, 2004. – 44 с. 

 

2005 

 

 32. Група «Педагогічна освіта» / В. Е. Лунячек // Основи 

педагогічного оцінювання. Ч. ІІ : Практика : навч.-метод. та 

інформаційно-довідникові матеріали для педагогічних працівників. 

– Київ : Майстер-клас, 2005. – С. 42–52. 

 

 33. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті : зб. навч. 

програм та програм підвищ. кваліфікації пед. працівників / 

В. Е. Лунячек [та ін.] ; за заг. ред. В. Е. Лунячека. – Харків : 

ХОНМІБО, 2005. – 92 с.  
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 34. Система навчального книговидання в Україні: проблеми та 

перспективи. Аналіз освітньої політики у галузі шкільного 

підручникотворення / В. Е. Лунячек [та інші]. – Київ : МФВ, 2005. – 

54 с. 

 

2008 

 

 35. Вища освіта і Болонський процесс : метод. рек. для 

слухачів магістер. підгот. всіх форм навчання за спец. «Держ. упр.» 

/ уклад. В. Е. Лунячек. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2008. – 16 с. 

 

 36. Управління якістю освіти : метод. рек. для слухачів 

магістер. підгот. всіх форм навчання за спец. «Держ. упр.» / уклад. 

В. Е. Лунячек. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 

16 с. 

 

2009 

 

 37. Управління якістю освіти: досвід для України : наук.-

метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Харків : Гімназія, 2009. – 128 с. 

 

2011 

 

 38. Моніторинг якості освіти : метод. рек. для слухачів 

магістер. підгот. всіх форм навчання за спец. «Держ. упр.» / уклад. 

В. Е. Лунячек. – Харків : [б. в.], 2011. – 24 с. 

 

 39. Оцінювання якості управління освітою : метод. рек. для 

слухачів магістер. підгот. за спец. «Географія» / уклад. : 

В. Е. Лунячек, Л. В. Колєснік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

2011. – 28 с. 

 

 40. Управління географічною освітою на регіональному рівні: 

стан та перспективи : метод. посіб. для студентів-географів вищ. 

навч. закл. / В. Е. Лунячек, Д. О. Лобанов. – Харків : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 47 с. 
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 41. Управління туристсько-краєзнавчою роботою у 

загальноосвітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. до курсу 

«Новітні технології в управлінні освітою» / В. Е. Лунячек, 

С. В. Багач. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 41 с. 

 

2012 

 

 42. Моніторинг якості освіти : метод. рек. для студентів 

магістер. підгот. за спец. 8.18010020 «Управління навчальним 

закладом» / уклад. В. Е. Лунячек. – Харків : [б. в.], 2012. – 24 с. 

 

2013 

 

 43. Державне управління освітою : практикум / В. Е. Лунячек. 

– Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 28 с. 

 

 44. Методика викладання у вищій школі : практикум / 

В. Е. Лунячек. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 

32 с. 

 

2014 

 

 45. Оцінювання якості вищої освіти : метод. рек. для студентів 

магістратури за спец. «Географія» / уклад.: В. Е. Лунячек, 

Т. В. Ольховська. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. 

– 19 с. 

 

2015 

 

 46. Методика управління навчальними закладами на основі 

креативних технологій / В. Е. Лунячек. – Харків : [б. в.], 2015. – 

88 с. 

 

 47. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 

«Географія»  :  навч.-метод. посіб. / К. Б. Борисенко, В. Е. Лунячек, 

Н. А. Лунячек та інші ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 

2015. – 240 с. 

 

 



23 
 

2016 

 

 48. Методика управління якістю освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах : наук.-метод. посіб. для керівників і 

працівників загальноосвіт. навч. закл. / В. Е. Лунячек ; Укр. інж.-

пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. 

– Харків : [б. в.], 2016. – 60 с. 

 

 49. Методика управління якістю освіти в професійно-

технічних навчальних закладах : наук.-метод. посіб. для для 

керівників і працівників проф.-техн. навч. закл. / В. Е. Лунячек ; 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності. – Харків : [б. в.], 2016. – 142 с. 

 

 50. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до провед. 

практ. занять для слухачів магістратури денної форми навч. спец. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація 

Інтелектуальна власність / Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності ; упоряд. В. Е. Лунячек. – 

Харків : УІПА, 2016. – 26 с. 

 

 51. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до орг. та 

планув. самост. роботи для слухачів магістратури денної форми 

навч. спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 

спеціалізації Інтелектуальна власність / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

креативної педагогіки та інтелектуальної власності ; упоряд. 

В. Е. Лунячек. – Харків : УІПА, 2016. – 21 с.  

 

2017 

 

 52. Бєлікова, В. В. Управління якістю та змінами в освітній 

організації : навч.-метод. комплекс для слухачів магістратури 

денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 менеджмент, спеціалізації 

Управління навчальним закладом / В. В. Бєлікова, В. Е. Лунячек ; 

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

освіти. – Харків : [б. в.], 2017. – 126 с. 
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 53. Креативні технології навчання : метод. вказівки до 

проведення практ. занять для студентів ОС «бакалавр» денної 

форми навч. спец. 015 Проф. освіта (за спеціалізаціями) / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності 

; упоряд. В. Е. Лунячек. – Харків : [б. в.], 2017. – 22 с. 

 

 54. Магістерська кваліфікаційна робота : метод. вказівки до 

викон. для студентів ОС «Магістр» денної та заоч. форм навч. спец. 

076 «Підриємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації 

«Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності ; упоряд. В. Е. Лунячек [та 

ін.]. – Харків : [б. в.], 2017. – 42 с. 

 

  55. Методологія, методи та засоби управління навчальним 

закладом : навч.-метод. комплекс для слухачів магістратури денної 

та заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент, спеціалізації 

Управління навчальним закладом / І. М. Шалімова [та ін.] ; Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти. – 

Харків : [б. в.], 2017. – 96 с. 

 

  56. Основи менеджменту : метод. вказівки до орг. та планув. 

самост. роботи для студентів ОС «Магістр» денної форми навч. 

спец. 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління 

інтелектуальною власністю» та спеціалізації «Управління 

соціальним закладом» / Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності ; упоряд. В. Е. Лунячек. – 

Харків : [б. в.], 2017. – 38 с. 

 

 57. Основи менеджменту : метод. вказівки до проведення 

практ. занять для студентів ОС "магістр" денної форми навч. спец. 

073 "Менеджмент", спеціалізації "Управління інтелектуальною 

власністю", "Управління соціальним закладом" / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності ; 

упоряд. В. Е. Лунячек. – Харків : [б. в.], 2017. – 22 с. 
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 58. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. комплекс для 

студентів ОС магістр денної та заоч. форм навч. зі спец.: 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Управління інтелектуальною 

власністю» та спеціалізації «Управління соціальним закладом» / 

В. Е. Лунячек ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності. – Харків : УІПА, 2017. – 145 с. 

 

2018 

 

 59. Методологія й організація наукових досліджень : метод. 

вказівки до проведення практ. занять для студентів ОС «Магістр» 

денної форми навч. спец. 073 Менеджмент (Управління 

інтелектуальною власністю) та (Управління соціальним закладом) / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності ; упоряд. В. Е. Лунячек. – Харків : УІПА, 2018. – 26 с. 

 

 60. Методологія й організація наукових досліджень : метод. 

вказівки до орг. та планув. самост. роботи для студентів ОС 

«Магістр» денної форми навч. спец. 073 Менеджмент (Управління 

інтелектуальною власністю) та (Управління соціальним закладом) / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності ; упоряд. В. Е. Лунячек. – Харків : УІПА, 2018. – 21 с.  

 

2020 

 

 61. Управління персоналом в соціальному  закладі : конспект 

лекцій для студентів ОС «магістр» для ден.і заоч. форми навчання 

спец. 073 Менеджмент освітньої програми «Управління соціальним 

закладом» / В. Е. Лунячек, Л. М. Сергеєва ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : УІПА, 2020. – 103 с. . 

 

Статті з періодичних і продовжуваних видань 

 

1991 

 

 62. Які зміни потрібні школі / В. Е. Лунячек // Советская 

педагогика. – 1991. – № 8. – С. 157–158. 
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1995 

 

 63. Алгоритмування діяльності адміністрації шкіл по роботі з 

педагогічними кадрами / В. Е. Лунячек // Інформаційно-

методичний вісник Харківського обласного інституту безперервної 

освіти педагогічних працівників. – 1995. – № 8. – С. 86–95. 

 

 64. Планування роботи школи / В. Е. Лунячек // Інформаційно-

методичний вісник Харківського обласного інституту безперервної 

освіти педагогічних працівників. – 1995. – № 9. – С. 72–75. 

 

 65. Теоретичні аспекти управління школою / В. Е. Лунячек // 

Інформаційно-методичний вісник Харківського обласного 

інституту безперервної освіти педагогічних працівників. – 1995. – 

№ 10. – С. 115–120. 

 

1996 

 

 66. Алгоритмування та блоки відповідальності адміністрації 

школи / В. Е. Лунячек // Інформаційно-методичний вісник 

Харківського обласного інституту безперервної освіти педагогічних 

працівників. – 1996. – № 13. – С. 135–140. 

 

1997 

 

 67. Алгоритмирование работы по охране труда в школе / 

В. Е. Лунячек // Розвиток освітніх систем і технологій. – 1997. – 

№ 3. – С. 4–7. 

 

 68. До питання функціонування закладів освіти м. Харкова, які 
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