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ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

 упровадження  сучасних  технологій  навчання  у  практику

загальноосвітньої та профільної шкіл;
 застосування інноваційних засобів навчання в освітньому процесі вишів;
 формування  комунікативної  компетентності  майбутніх  фахівців

нефілологічних спеціальностей;
 формування  методичної  компетентності  вчителів  української  мови  і

літератури

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ
Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2004-2016 рр.
(10 кандидатських дисертацій).

Кандидати педагогічних наук,  які  захистили дисертаційні  роботи під
керівництвом  доктора  педагогічних  наук,  професора  Горошкіної  Олени
Миколаївни 

1. Мордовцева  Наталія  Валеріївна Лінгвістичні  мініатюри  як  засіб
удосконалення  мовної  компетенції  учнів  5-7  класів  [Текст]  :  автореф.
дис...  канд.  пед.  наук:  13.00.02  /  Мордовцева  Наталія  Валеріївна  ;
Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2008. - 20 с.

2. Солодюк  Наталія  Володимирівна Лінгводидактичні  засади
функціонування  інтерактивних  методів  на  уроках  української  мови  в
старших  класах  [Текст]  :  автореф.  дис...канд.  пед.  наук  :  13.00.02  /
Солодюк Наталія  Володимирівна  ;  Херсонський  національний  ун-т.  -
Херсон, 2009. - 21 с.



3. Починкова  Марія  Миколаївна Лінгводидактичні  умови  застосування
дистанційного курсу з практикуму української мови у навчанні майбутніх
учителів  початкових класів  [Текст]  :  автореф.  дис.  ...  канд.  пед.  наук  :
13.00.02 /  Починкова Марія Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон,
2011. - 25 с.

4. Черних  Ірина  Олександрівна Лінгводидактичні  умови  розвитку
мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів [Текст] : автореф. дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.02 /  Черних Ірина Олександрівна ; Київ. ун-т ім.
Бориса Грінченка. - К., 2012. - 20 с. : рис.

5. Шепетко  Юлія  Миколаївна Методика  використання  електронного
підручника з української мови в коледжах [Текст] : автореф. дис. ... канд.
пед. наук : 13.00.02 / Шепетко Юлія Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. -
Херсон, 2012. - 20 с.

6. Сергієнко  Лариса  Василівна Методика  формування  комунікативної
компетентності  студентів  педагогічного  коледжу  засобами  дидактичної
гри  :  автореф.  дис  ...  канд.  пед.  наук:  13.00.02  /  Лариса  Василівна
Сергієнко .  Держ.  заклад  "Луган.  нац.  ун-т  ім.  Тараса  Шевченка".  –
Луганськ ,2013 . – 20 с.

7. Тарасевіч Яна Юріївна Методика навчання риторики в старших класах
профільної школи [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 /
Я. Ю. Тарасевіч ; Київ. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. - Київ : [б. в.], 2013. - 19 с.

8. Студенікіна  В.П. Розвиток  методичної  компетентності  вчителів
української мови в системі підвищення кваліфікації [Текст] : автореф. дис.
... канд. пед. наук : 13.00.04 /  Студенікіна Вікторія Петрівна ; Нац. акад.
пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2013. - 20 с.

9. Лихачова Катерина Михайлівна. Лінгводидактичні засади формування
правильності  українського  мовлення  студентів  економічних
спеціальностей  [Текст]  :  автореф.  дис.  ...  канд.  пед.  наук  :  13.00.02  /
Лихачова Катерина  Михайлівна  ;  Держ.  заклад  "Луган.  нац.  ун-т  ім.
Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 20 с.

10.Сімоненко  Людмила  Юріївна. Лінгводидактичні  засади  організації
контролю сформованості методичної компетентності майбутніх учителів
української  мови [Текст]  :  автореф.  дис.  ...  канд.  пед.  наук :  13.00.02 /
Сімоненко Людмила Юріївна ;  Київ.  ун-т ім.  Бориса Грінченка.  -  Київ,
2016. - 20 с.

Кандидатські дослідження, які виконуються під керівництвом доктора
педагогічних наук, професора Горошкіної Олени Миколаївни

1. Олійник А.М. Лінгводидактичні засади навчання морфології в 
старших класах  профільної школи; спеціальність 13.00.02 – теорія 
та методика навчання (українська мова).
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