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Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук  

Наукове звання: доцент  

  

Освіта  

  

1979 р. – закінчив Вінницький державний педагогічний інститут (нині Вінницький 

державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського), природничо-географічний 

факультет за спеціальністю «Вчитель географії і біології». 

1997-2000 рр. – здобувач інституту педагогіки АПН України.  

2000 р. – захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних 

наук. 

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента. 

       

Трудова діяльність і професійний розвиток 

  

1979-1985 вчитель Новоселицької і Полонської №2 загальноосвітніх шкіл 

Полонського району Хмельницької області. 

1985-1986 рр. – інспектор шкіл Полонського районного відділу народної освіти. 

1986-1999 рр. – інспектор, головний спеціаліст управління освіти і науки 

Хмельницької облдержадміністрації.  

1999-2002 рр. – начальник відділу професійно-технічних навчальних закладів 

управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.  

2002-2007 рр. – заступник начальника управління освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації. 

2007-2015 рр. – старший викладач, доцент кафедри соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету (у 2009-2015 – за сумісництвом). 

2009-2019 рр. – проректор з навчальної роботи Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

З 2019 р. – декан факультету підвищення кваліфікації  педагогічних працівників 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

2014-2020 – член науково-методичної ради Університету менеджменту освіти НАПН 

України  

 

Підвищення кваліфікації 

 

1. Післядипломне закордонне стажування організоване Університет суспільних 

наук (UNS) у м. Лодзь (Польща) у співпраці з  Фундацією CEASC, університетом 

менеджменту  НАПН України м. Київ на тему: «Проектний офіс в структурі ВНЗ – 

інструмент реалізації освітніх проектів в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки. 

Європейська модель»; лютий –квітень 2018 р. 

2. Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації. Програма: 

«Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» 

(30 акад. год. 1 кредит ECTS. Грудень 2020 р.) 



3. Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації. Програма: 

«Проектний підхід та міжсекторна взаємодія в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та 

АРР» (30 акад. год. 1 кредит ECTS. Лютий 2021 р.). 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці  

Автор понад 100 наукових і науково-педагогічних праць, з них більше 10 науково-

методичних посібників.  

Основні за остання п’ять років:  

1. Нормативно-правове регулювання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів України (90-ті рр. ХХ- початок ХХІ ст.) // 

Педагогічний дискурс: Збірник наукових праць Вип.20 2016. -  Хмельницький. с.172-

177.Фахове міжнародне  

2. Розробка навчальних планів і програм курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів// Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому 

процесі початкової школи / Зб. наук. та наук.-метод. пр.[ ред. кол.: В.Є. Берека (голова)та ін.] 

– Хмельницький: ПП Мельник, 2016 – С. 444-452.  

3. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників: організаційно-

педагогічні складові // Наукові записки Тернопільського національного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка № 2/2017 с. 121-129. (наукове фахове видання 

України) 

4. Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників /Микола Соловей//Педагогічний дискурс. Збірник 

наукових праць. Випуск 23. Хмельницький – 2017  С. 137-145. (наукове фахове видання 

України) 

 

5. Організаційно-методичні складові курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників / Соловей М.В. // Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації: 

регіональний аспект: монографія /За загальною ред. В.Є. Береки – Хмельницький : ФОП 

Мельник А.А., 2017 – С.79-97. 

6. Регіональні особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Хмельниччини у другій половині 40-х рр. ХХ ст. /М. Соловей // Науковий журнал 

«Інноваційна педагогіка» Вип.25 том 1 2020. С.29-34 (фахове видання України категорії Б);  

7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сучасному освітньому 

просторі.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові досягнення, 

відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки», м. Запоріжжя, 29-30 травня. 2020р. – 

Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. – Ч.1. – С.92-96. 

 

 


