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РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОРАФІЇ 
 

Рік заснування наукової школи: 2004 
 

 

Керівник наукової школи 
 

ПАЛАМАРЧУК ЛАРИСА БОРИСІВНА 
 

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

Грінченка. 
 

 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 
 

Київ, Київська область, Івано-Франківськ, Чернівецька область 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ: 
 

теоретичне та методичне обґрунтування навчання 

географії; удосконалення змісту шкільних курсів географії; 

основи підручникотворення з шкільних курсів географії;  
 

напрямки удосконалення дидактичного та методичного забезпечення 
шкільних курсів географії;  

 
система підвищення вчителів, зокрема вчителів географії; 

професійна підготовка майбутнього педагога; підготовка 

майбутнього вчителя до творчості;  
 

формування педагогічної компетентності майбутніх педагогів;  
 

моніторинг професійної діяльності вчителя географії, економіки, 
екології, природознавства;  

 
моніторинг творчої діяльності сучасних вчителів;  

 
економічне навчання та виховання школярів в процесі вивчення шкільних курсів 
географії.  

 
удосконалення змісту етнопедагогіки як педагогічної дисципліни; 

полікультурна педагогіка – частина сучасної педагогіки; 

виконання магістерських, дисертаційних досліджень;  
 

організація та проведення круглих столів зі студентами, магістрантами, 
молодими науковцями;  

 
наукові консультації;  

 
підготовка та видання колективних монографій, навчальних посібників, статей 
у вітчизняних та зарубіжних виданнях;  

 
конференції, круглі столи з проблем теорії та методики навчання географії, загальні 
проблеми вітчизняної педагогіки.  



 
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ 
 

Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2010–2014 рр. (4 
кандидатські дисертації). 

 

 

КАНДИДАТИ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

ПАЛАМАРЧУК ЛАРИСИ БОРИСІВНИ 
 

1. Гілецький Й.Р. Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу « Географія 

України; спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання географії, рік захисту   
2004.  

 
2. Сорока М.В. Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі 

вивчення географії України; спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання 

географії, рік захисту 2005.  
 

3. Капіруліна С.Л. Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії   
учнів 7-го класу загальноосвітньої школи; спеціальність 13.00.02 – теорія і 
методика навчання географії, рік захисту 2008. 

 
4. Крушніцький М.С. Формування екологічних знань та вмінь сільських школярів у 

процесі вивчення фізичної географії; спеціальність 13.00.02 – теорія і методика 

навчання географії, рік захисту 2010.  
 
 
КАНДИДАТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ПАЛАМАРЧУК ЛАРИСИ 

БОРИСІВНИ 
 

1. Бревус С.М.  ГІС технології як засіб організації  науково-пошукової   
роботи учнів у позашкільній роботі; спеціальність 13.00.02 – теорія і методика 
навчання географії.  

 
2. Антонова О.А. Аксіологічний підхід у навчанні молодших школярів; спеціальність  

13.00.02 –  теорія і методика навчання географії.  
 

 

ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ПАЛАМАРЧУК ЛАРИСИ 

БОРИСІВНИ 
 

1. Гільберг Т.Г. Теоретико-методичні засади реалізації географічної компоненти 

Державного стандарту базової середньої освіти; спеціальність 13.00.02 – теорія і 

методика навчання географії.  
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