
НАУКОВА ШКОЛА: ІНТЕГРАЦІЯ ВИХОВНИХ 

ВПЛИВІВ СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Рік заснування наукової школи: 2007 
 

 

Керівник наукової школи: 
 

ЧЕРНУХА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 
 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 
 

 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 
 

Київ, Луганськ, Харків, Кіровоград, Тернопіль, Алчевськ, Стаханов, Азербайджан, 
Ірак 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ: 
 

 інтеграційні процеси у вищій школі, як один із пріоритетів успіху сучасної 
особистості 


 індивідуальна траєкторія розвитку сучасної особистості: інтеграційний аспект 


 формування толерантності сучасної особистості 


 розвиток соціальної мобільності як основа успішної життєвої самореалізації 

 
  підготовка та видання колективних монографій,  навчально-методичних та 

практико-зорієнтованих посібників,   статей  у  наукових  фахових  виданнях 

вітчизняного та зарубіжного наукового простору  
 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ 
 

Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2007– 2014 

рр. (11 кандидатських дисертацій) на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.05 – соціальна  
педагогіка; 13.00.07 –  теорія і методика виховання. 

 

 

КАНДИДАТИ ТА ДОКТОРАНТИ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАУК, ПРОФЕСОРА НАДІЇ МИКОЛАЇВНИ ЧЕРНУХИ 
 

1. Агаркова Алла Олександрівна „Формування професійно-етичної 

культури майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах” ”, рік захисту – 

2011. 



2. Анад Алі Шахейд „Формування цінностей народно-художнього 

мистецтва у студентів мистецтвознавчих спеціальностей університету” 

3. Бахов Іван Степанович „Формування професійної міжкультурної 

компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі”, рік 

захисту – 2011. 

4. Данкеєва Ольга Євгеніївна „Формування професійної 

компетентності майбутніх землевпорядників у процесі вивчення фахових 

дисциплін”, ”, рік захисту – 2013. 

5. Жукова Вікторія Миколаївна „Формування інформатичної 

компетентності майбутнього вчителя математики в процесі професійної 

підготовки”, рік захисту – 2009. 

6. Капранова Галина Вікторівна „Формування культури здоров’я у 

старшокласників загальноосвітньої школи промислового міста”, рік захисту – 

2010. 

7. Клочкова Дарина Миколаївна „Формування правової компетентності 

у майбутніх учителів в процесі професійної підготовки”, рік захисту – 2011. 

8. Мальцева Тетяна Євгенівна „ Формування громадянськості у дітей 

старшого підліткового віку з девіантною поведінкою”, рік захисту – 2010. 

9. Онипченко Павло Миколайович „Професійно-педагогічна 

підготовка льотно-інструкторського складу ВПС України у вищих 

навчальних військових закладах”, рік захисту –2007. 

10. Царьов Олександр Дмитрович „ Підготовка до професійної адаптації 

майбутніх правоохоронців у вищих навчальних закладах МВС України ”, рік 

захисту – 2013. 

11. Шестопалова Ірина Олександрівна „Індивідуалізація навчання 

іноземних мов у вищій школі Великої Британії”, рік захисту – 2010. 

12. Юсеф Юлія Володимирівна „Формування комунікативної культури 

майбутніх лікарів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін”, рік 

захисту – 2014.  
 

 

 

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД 

КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

НАДІЇ МИКОЛАЇВНИ ЧЕРНУХИ 
 

Ворначева Людмила „Ідеї соціальної роботи в теорії Мері Елен 

Річмонд” 

Глазков В’ячеслав Валерійович „Формування громадянської культури 

у курсантів ВНЗ МВС України у позанавчальні діяльності”  

Завгородня Євгенія Євгенівна  „Формування творчого потенціалу 

майбутніх хореографів у культурно освітньому середовищі педагогічного 

університету ” 

Іонова Ольга Миколаївн: „Формування естетичних цінностей у 

молодших школярів засобами мистецтва орігами” 



Койдан Валентина Миколаївна „Формування іншомовної 

компетентності майбутніх вчителів початкової школи у процесі вивчення 

фахових дисциплін ”  

Крупник Зоряна Ігорівна „Формування ціннісного ставлення до 

здоров'я у підлітків шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності”  

Роменкова Олена Петрівна „Формування соціокультурної 

компетентності підлітків засобами театральної діяльності” 

Сергієнко Аліна Вікторівна „Формування музично-естетичної 

культури студентів у навчально-виховному середовищі університету”  

Сорокін Ігор Ігоревич: „Формування толерантності у підлітків із 

девіантною поведінкою у позашкільних навчальних закладах ” 
 

 
КОНТАКТНІ ДАНІ: 

e-mail: nm_chernukha@ukr.net, n.chernukha@kubg.edu.ua 
 

(044)-485-21-39  
 

м. Київ, вул.М. Тимошенко, 13 Б, ауд. 302 

кафедра теорії та історії педагогіки  
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