Здобувачі вищої освіти ІІІ рівня
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п/п
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ПІБ здобувача

Тема дисертаційного
дослідження
Рутковська Альона «Педагогічні умови
Михайлівна
організації
дитиноцентрованого
навчання англійської мови
у початковій школі КНР»
Рутковський
«Система формування
Максим
міжкультурної
Сергійович
компетентності учнів
початкової школи КНР»
Кузьмінська Ірина
«Становлення та розвиток
Леонідівна
спеціальних шкіл для дітей
з вадами фізичного та (або)
розумового розвитку в
Україні (1920-2019 рр.)».
Батарейна Ірина
«Педагогічні умови
Олександрівна
морального виховання
учнів початкових шкіл
України (друга половина
XX – початок XXI
століття)»
Тарасова Вікторія «Розвиток професійної
Анатоліївна
компетентності вчителів у
системі підвищення
кваліфікації України
(кінець ХХ – початок ХХІ
століття)»
Братишко Тамара
«Формування готовності
Ахматівна
майбутніх
учителів
початкової
школи
до
виховання
учнів
з
особливими потребами в
умовах
інклюзивного
навчання»
Таблер Тетяна
Іванівна

Науковий
керівник
доц. Коноваленко
Т.В

доц. Коноваленко
Т.В
д.іст.н., проф.
Коробченко А. А.

д.іст.н.,проф.
Коробченко А.А.

д.іст.н.,проф.
Коробченко А.А.

к.пед.н., доц.
Бєльчева Т.Ф.

«Методика використання
к.пед.н.,
комп’ютерних засобів
доц.Бєльчев П.В
навчання математики учнів
гімназії»
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Атаманчук
Олександр
Михайлович

«Формування дидактичної
компетентності майбутніх
учителів математики у
фаховій підготовці
Шлєіна Людмила
«Організаційно-педагогічні
Іванівна
умови формування
гендерної культури
студентів аграрних
закладів вищої освіти».
Антибура Юлія
«Науково-методичне
Петрівна
забезпечення шкільної
історичної освіти в Україні
(кінець XX – початок XXI
ст.)».
Давидова Світлана «Формування професійної
Вікторівна
компетентності у
майбутніх учителів
образотворчого мистецтва
асобами творчої проектної
діяльності»
Іванова Наталя
«Формування проектної
Анатоліївна
компетентності майбутніх
фахівців з інформаційної,
бібліотечної та архівної
справи у процесі
професійної підготовки»
Пінігіна Юлія
«Виховання цінності
Геннадіївна
батьківської любові у
старшокласників засобами
української літератури»
Озерова Тетяна
«Формування життєвих
Ярославівна
компетентностей
молодших школярів з
особливими потребами в
умовах інклюзивної
освіти»
Атрошенко Тетяна «Формування соціального
Юріївна
досвіду учнів старшого
підліткового віку в умовах
позакласної виховної
роботи»
Кузнєцова Марина «Соціальне виховання
Миколаївна
учнівської молоді у
християнських конфесіях

к.пед.н.,
доц.Бєльчев П.В.
д.пед.н.,доц.
Воровка М.І.

д.іст.н.,проф.
Коробченко А.А

к.пед.н., доц.
Ізбаш С. С..

д.пед.н., проф.
Прийма С.М.

д.пед.н., проф.
Москальова Л.
Ю.
д.пед.н., проф.
Москальова Л.
Ю.

к.пед.н., доц.
Федорова О. В.

к.пед.н.,
доц.Шевченко Ю.
М.
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Подпльота
Світлана
Володимирівна

18

Скиба Ганна
Олександрівна

народів північного
Приазов'я»
«Педагогічні основи
тьюторських практик у
моральному вихованні
студентів у коледжах і
університетах Англії»
«Формування
міжособистісного
спілкування учнів
молодшого шкільного віку
засобами тьюторського
супроводу в умовах
інклюзивної освіти»

д.пед.н., проф.
Москальова Л.
Ю.
к.пед.н.,
доц.Шевченко Ю.
М.

