
НАУКОВА ШКОЛА: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧН 

ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Рік заснування наукової школи: 2008 
 

 

Керівник наукової школи 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 
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РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 
 

Київ, Житомир 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ: 
 

 соціально-педагогічні умови реалізації компетентнісної парадигми освіти у 
ВНЗ; 
 - науково-методичні основи розробки і впровадження інтерактивних технологій 
у навчально-виховний процес освітніх закладів; 
 - технологічні засади морально-духовного виховання школярів і студентської 
молоді. 

 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ 
 

Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2008–2014 
рр. (4 кандидатських дисертації). 

 

 

КАНДИДАТИ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ 
 

1. Додурич С.М. Формування патріотичних цінностей у студентів коледжів 

засобами краєзнавчо-пошукової діяльності, спеціальність − 13.00.07 – теорія і 

методика виховання, рік захисту 2010 (Миколаївський державний університет імені 

В.О. Сухомлинського).  
 

2. Малинівська Л.І. Формування відповідального ставлення до природи в учнів 5-9 

класів сільської школи у процесі позакласної виховної роботи; спеціальність −   
13.00.07 – теорія і методика виховання, рік захисту 2011 (Миколаївський 
державний університет імені В.О. Сухомлинського).  

 
3. Свириденко І.М. Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах   

студентів вищих навчальних закладів; спеціальність − 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, рік захисту 2012 (Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського). 



4. Дерев’янко О.В. Формування професійної компетентності майбутніх гірничих 

інженерів у процесі навчання фахових дисциплін; спеціальність − 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти, рік захисту 2014 (Житомирський державний 

університет імені І.Франка). 
 

 

ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ВАЛЕНТИНИ 

ІВАНІВНИ 
 

1. Федорова М.А. Теоретико-методичні засади виховання моральних цінностей у 

дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку; спеціальність − 13.00.07 

– теорія і методика виховання (Житомирський державний університет імені 

І.Франка).  

2. Ковелинська І.В. Система підготовки майбутніх фахівців гуманітарного 

профілю до міжкультурної комунікації у вищіх навчальних закладах України та 

Великобританії – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

 

 

 

КАНДИДАТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ВАЛЕНТИНИ 

ІВАНІВНИ 
 

1. Андрущенко І.С. Формування технічної компетентності майбутніх офіцерів 

радіоелектронного профілю у процесі професійної підготовки; спеціальність −   
13.00.07 – теорія і методика виховання (Житомирський військовий інститут імені 
С.П. Корольова).  

 
2. Брусінська Л.В. Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у   

студентів вищих навчальних; спеціальність − 13.00.07 – теорія і методика 
виховання (Житомирський державний університет імені І.Франка). 

 
3. Тимчук Т.В. Педагогічні умови гуманізації взаємин студентської молоді у вищому 

навчальному закладі; спеціальність − 13.00.07 – теорія і методика виховання  
(Житомирський державний університет імені І.Франка). 

 
4. Шпаківська О.В. Формування колективу студентів вищого навчального закладу 

засобами самоврядування; спеціальність − 13.00.07 – теорія і методика виховання  
(Житомирський державний університет імені І.Франка). 

 
 
Контактні дані: 
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М.Київ, вул.. М.Тимошенко, 13 Б, ауд. 302 
кафедра теорії та історії педагогіки 
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