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Керівник наукової школи – Ковбасенко Юрій Іванович, професор, кандидат 
філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури Інституту філології 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Регіони діяльності осередків наукової школи 

Київ, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Ужгород. 

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями 

Характерною ознакою зазначених досліджень є те, що виконувалися вони у 
контексті вимог часу, чутливо реагували на його протреби, а іноді й випереджали їх. 

Тематика кандидатських досліджень зорієнтована в основному на проблемах  
професійної підготовки майбутніх педагогів, зокрема вчителів зарубіжної школи, їх 
діагностичної діяльності, моделювання професійної підготовки майбутніх фахівців в 
умовах ступеневої освіти у вищому навчальному закладі, застосування 
інтерактивних технологій, формування професійної компетентності та здійснення 
самоосвітньої діяльності. 

Основні напрями наукового пошуку: 

 система підготовки майбутніх учителів середньої та старшої школи до 

діагностичної діяльності; 

 андрагогічний підхід до професійної передпідготовки вчителів гуманітарного 

профілю; 

 інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів 

університету; 

 підготовка майбутнього вчителя світової літератури до самоосвітньої 

діяльності; 

 педагогічне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів світової 

літератури; 

 моніторинг професійної діяльності вчителя старшої школи; 



 формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі  

загальноосвітніх навчальних закладів; 

 моделювання інновіційного розвитку освітнього середовища гімназії; 

 формування комунікативної компетентності майбутніх учителів старшої школи 

у процесі педагогічної практики; 

  підготовка майбутніх учителів старших класів до діагностування пізнавальних 

інтересів старших школярів. 

Кандидати педагогічних наук,  які захистили дисертаційні дослідження під 

керівництвом кандидата філологічних наук, професора Ковбасенка Юрія 

Івановича 

1. Горідько Ю. Л. “Філологічний аналіз художнього тексту в старших класах 

середньої школи (на матеріалі творів зарубіжних письменників)”, 

спеціальність 13.00.02 – методика викладання (світова література), рік захисту 

2000.  

2. Бітківська Г. В. “Формування літературознавчих понять в учнів 5-7 класів 

науроках зарубіжної літератури”, спеціальність 13.00.02 – методика 

викладання (світова література), рік захисту 2007.  

3. Скрипник Т.М. “Методика вивчення старшокласниками англомовної поезії у 

перекладі та мовою оригіналу”, спеціальність 13.00.02 – методика викладання 

(світова література), рік захисту 2010. 
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спеціальність    10.00.01 – українська література, рік захисту 2011. 

 

 
 


