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Трудова і професійна діяльність 
У 1976 році вступив і в 1980 році закінчив загальнотехнічний факультет 

Бердянського державного педагогічного інституту здобувши кваліфікацію 

вчителя загальнотехнічних дисциплін та праці. 

Працював учителем трудового навчання в Примпосадській восьмирічній 

школі Приазовського району Запорізької області. 

1983 року вступив до аспірантури Українського науково-дослідного 

інституту педагогіки. Навчання відбувалося в лабораторії трудового 

навчання, якою завідував Г.Є. Левченко. В цей же період відслужив півтора 

роки в армії. 

1988 року захистив кандидатську дисертацію за темою «Педагогічне 

обґрунтування системи загальнотрудових знань і вмінь учнів 5-7 класів», 

підготовлену під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, 

професора В.М. Мадзігона. 

Після навчання в аспірантурі працював в лабораторії трудового навчання 

НДІ педагогіки УРСР на посаді наукового співробітника. Брав участь у 

розробці навчальних програм і посібників з трудового навчання для учнів 5-9 

класів, проектуванні навчально-виховних комплексів із наскрізною трудовою 

підготовкою учнів. 

З 1989 року працював старшим викладачем, а з 1991 року доцентом 

кафедри трудового навчання та основ виробництва Полтавського державного 

педагогічного університету. 

З 2007 по 2010 року навчався в докторантурі університету. У 2011 році 

захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і методика особистісно-

орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів технологій» зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія та методика технологічної освіти. 

З червня 2011 року працював завідувачем кафедри виробничо-

інформаційних технологій та БЖД. 

З червня 2016 року – завідувач кафедри теорії і методики технологічної 

освіти. 

Навчальна і методична робота 
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика технологічної освіти», 

«Методика профільного технологічного навчання», «Педагогічне 

проектування освітньо-наукового середовища», «Консультативний тренінг у 



профорієнтаційній роботі», «Теорія навчання і виховання у позашкільній 

освіті», «Інноваційні технології в галузі технологічної освіти». 

Для навчально-методичного забезпечення навчального процесу за 

останній період роботи ним складені навчально-методичні публікації з вище 

зазначених дисциплін: збірник завдань для модульного та підсумкового 

контролю, збірник індивідуальних завдань до контрольних робіт з 

прикладами розв’язування, збірник завдань для виконання практичних робіт, 

збірник текстів лекцій. 

З 15 по 23 червня 2019 р. проф. Цина А.Ю. в рамках міжнародного 

стажування ознайомився з організацією освітнього процесу університету 

м. Неаполь, початкової школи та дошкільного навчально-виховного закладів 

освіти м. Байя-доміція (Італія). 

Є автором та співавтором понад 300 науково-методичних праць. 

Найбільш значущими серед них є: 

Персоналії в історії національної педагогіки. 20 видатних українських 

педагогів : [наук.-метод. посіб.] / За ред. А. М. Бойко. – Полтава, 2002. – 451 

с. (С. 231 – 254). 

Конструювання столярно-меблевих виробів-опор : [навчальний посібник] 

/ Укл. Цина А. Ю. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2003. – 100 с. 

Особистісна орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів 

технологій : теоретико-методичний аспект : [монографія] / А.Ю. Цина. – 

Полтава : ПНПУ, 2011. – 326 с. 

Основи охорони праці : [підручник для студентів педагогічних ВНЗ] / А. 

Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 371 с. 

Теорія і методика навчання технологій : навчальний посібник / І.П. 

Андрощук, О.М. Коберник, А.Ю. Цина та ін. / За заг. ред. О.М. Коберника. – 

Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 479 с. 

Титаренко В. П., Цина А. Ю. Формування естетичної культури майбутніх 

учителів технологій : теоретико-методичний аспект : [навчальний посібник] / 

В.П. Титаренко, А.Ю. Цина – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 

372 с. 

Досвід адаптації законодавства Австрії з охорони праці до вимог 

Європейського Союзу / А.Ю. Цина // Soziookonomische und rechtliche 

Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. 

Hrsg. Von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk – 

kollektive Monographie in 2 Banden/ Band 1 – Shioda GmbH, Steyr, Osterreich, 

2018. – S. 386-396. 

Методичні аспекти профільного технологічного навчання 

старшокласників // Трудове навчання та креслення у контексті сучасних 

інновацій : теоретико-методичні аспекти : кол. моногр. / Н.В. Вовк, І.С. 

Голіяд, А.Ю. Цина та ін. – Рівне : Видавець О. Зень, 2018. – С. 317-353. 

Meleshko O.V., Tsina A. Yu. The System of Methods for Forming Students’ 

Civic Responsibility in Technological Education // Emergence of public 

development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. 



by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. - 

Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. – P. 693-705. 

 

Наукова робота 
Наукові інтереси А. Ю. Цини зосереджені на проблематиці підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій до вирішення 

професійних задач діяльності, пов’язаних із їх особистісно орієнтованою 

трудовою підготовкою, теорією і методикою навчання технологій. З цих 

проблем проводяться дослідження згідно стратегічних напрямів здобуття 

майбутніми педагогами основних загальнокультурних та професійних 

компетенцій освітньої галузі «Технології», що передбачає необхідність 

поліпшення методики трудового навчання та навчання технологій відповідно 

до прагнень і можливостей учнівської та студентської молоді. Предметом 

вивчення є загальнодидактичні та спеціальні принципи технологічної освіти, 

інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання, питання 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу, організація 

профільного технологічного навчання старшокласників. 

А.Ю. Цина – науковий керівник науково-дослідної роботи п’яти 

аспірантів кафедри. 

Керівник студентської проблемної групи «Особистісно-орієнтована 

спрямованість навчання професійно орієнтованих дисциплін». Здійснює 

підготовку студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі 

спеціальності «Трудове навчання та технології». У 2019 році студентка 

факультету технологій та дизайну Оксана Рись стала переможцем ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та 

технології» (нагороджена дипломом І ступеня. 

Результатом участі у 2019 році студентки факультету технологій та 

дизайну Оксани Мелешко у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт галузі знань «Технологічна освіта» стало її нагородження 

дипломом І ступеня за наукову роботу на тему «Формування громадянської 

відповідальності учнів у трудовому навчанні», підготовлену під 

керівництвом проф. Цини А.Ю. 

Організаційна робота 

Член спеціалізованих учених рад по захисту дисертацій:  

К44.053.02 та Д44.053.03 у Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В.Г. Короленка. 

Керівник проектної групи освітньо-наукової програми «Доктор філософії» 

спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Цина А.Ю. входить до керівного складу спеціальної дослідницької групи 

із запровадження проектно-технологічної системи трудового навчання в 

Полтавській області. 

Входить до складу редакційної колегії науково-педагогічного журналу 

серії «Педагогічні науки» Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 



У 2019 році брав участь у створенні на базі факультету технологій та 

дизайну Коучинг-центр, метою якого є об’єднання та координація наукової 

та освітньої діяльності з питань планування, інформаційного та методичного 

забезпечення, організації та реалізації системи підготовки освічених, 

творчих, креативних майбутніх фахівців галузі освіти, дизайну, 

культурології, здатних до творчої, відповідальної та лідерської діяльності; 

спрямованість на переконання студентства у можливості досягнення високих 

результатів успіху шляхом перетворення набутих знань у майстерність; 

підведення майбутніх фахівців до віднаходження сил та натхнення 

особистості, осмислення сенсу професійного навчання, важливості 

індивідуального розвитку особистої компетентності; усвідомлення 

необхідності постійного самоаналізу, самомотивації та саморозвитку; 

виявлення впевненості та довіри до себе як до лідера; формування прагнення 

експериментувати з новими ідеями, звільняючись від страхів помилок. 

У 2019 році брав участь в роботі оргкомітету V Міжнародного 

конгресу «Європейський вектор розвитку українського етнодизайну», 

употужнила навчально-методичний та організаторський рівні викладачів 

факультету технологій та дизайну вишу (25-27 листопада 2019 р.). 

Має багаторічний досвід члена журі та експерта консультанта у ІІІ та  

IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій)  

Нагороджений грамотами:  

 за вагомий внесок у розвиток графічної культури та формування 

графічних компетентностей школярів, сприяння і підтримку обласного 

учнівського конкурсу з креслення на Полтавщині (Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Харченко О.В., 

2018 р.). 

 за вагомий внесок у розвиток освіти України (Інститут педагогіки 

НАПН України, 2018 р.) 

 за багаторічну сумлінну працю, спрямовану на піднесення 

престижності технологічної освіти в суспільстві та системі загально середньо 

освіти, вагомий особистий внесок у розвиток теорії і методики трудового 

навчання і технологій, плідну працю в підготовці педагогічних кадрів 

(Всеукраїнська асоціація наукових та практичних працівників технологічної 

освіти, 2019 р.). 

 за підготовку команди Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка до ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019 

р.) 

 

 

 


