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Характерною ознакою дисертаційних досліджень є те, що виконувалися вони у 

контексті вимог часу, чутливо реагували на його потреби, а іноді й випереджали їх. 
Тематика кандидатських досліджень зорієнтована в основному на проблемах 

професійної підготовки майбутніх педагогів, зокрема вчителів початкової 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 початкової школи до діагностичної 

діяльності;  
• андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителів гуманітарного 

профілю; 
• інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів 

університету; 
• підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності; 
• педагогічне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів 

іноземної мови початкової школи; 
• моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи; 
• формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у фаховій підготовці; 
• дидактичні умови організації особистісно орієнтованої навчально-

пізнавальної діяльності шестирічних першокласників; 
• формування культури спілкування старшокласників у виховному

 процесі загальноосвітніх навчальних закладів; 
• моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії; 
• особистісно-професійне становлення інженерів-механІків у навчальному 

процесі будівельних університетів; 
• формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики; 
• підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностування 

пізнавальних інтересів молодших школярів. 
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Мартиненко 
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Кандидатські та докторські дослідження, які виконуються під керівництвом 

доктора педагогічних наук, професора Світлани Миколаївни Мартиненко 
 
1. Бондаренко Г.Л. Теоретичні і методичні засади формування риторичної культури 

майбутнього вчителя початкової школи (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 
2. Зарудня О.М. Моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи 
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пізнавальних інтересів молодших школярів (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 
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5. Артеменко О.В. Застосування активних методів навчання для стимулювання 

навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи (13.00.09 – теорія навчання) 
6. Замятна О.Л. Професійна адаптація майбутнього вчителя початкової школи у 

процесі педагогічної практики (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 
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