Довідка
про діяльність наукової школи
1. Керівник наукової школи: доктор педагогічних наук, професор
Михайличенко Олег Володимирович.
2. Напрям наукових досліджень: Історія та методика викладання
суспільно-політичних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі. Теорія
мистецької освіти.
3. Досліджувані проблеми:
 новітні технології викладання суспільно-політичних дисциплін;
 історія та теорія мистецької освіти;
 історія науки і техніки;
 історія дидактичних вчень;
 українське народознавство.
4. Головні здобутки наукової школи:
 Удосконалено окремі напрями в методиці викладання історичних
дисциплін, а саме: захищені три кандидатські дисертації, що пов’язані з
формуванням полікультурної (Авхутська С. О.), правової (Іваній О. М.) та
світоглядної (Горохівська Т. М.) компетенції майбутніх учителів у процесі
вивчення історичних дисциплін.
 Керівник школи Михайличенко О. В. має більше 100 наукових праць,
серед яких є монографії та навчальних посібника (у тому числі з грифом МОН
України) з проблем методики викладання суспільно-політичних дисциплін та
теорії мистецької освіти.
 Члени наукової школи успішно працюють з лабораторією методики
навчання суспільних дисциплін інституту педагогіки НАПН України, разом з
яким було проведено низку всеукраїнських науково-практичних конференцій;
 За тематикою школи опубліковано декілька монографій та навчальних
посібників у іноземних видавництвах та більше 40 статей у фахових виданнях.
Результати діяльності:
Учасниками школи:
 захищено шість кандидатських дисертацій;
 видається науково-педагогічний журнал «Теорія та методика навчання
суспільних дисциплін».
5. Перелік підготовлених у науковій школі докторів і кандидатів наук
(із зазначенням теми дослідження, періоду керівництва, місця роботи і
посади на даний час):

Горохівська Т. М. (2006-2008) «Формування світоглядної компетенції
майбутніх вчителів у процесі вивчення історичних дисциплін», доцент
Національного університету «Львівська політехніка»;
Товчигречка Л. О. (2007-2010) «Розвиток двомовної освіти у США у другій
половині ХХ ст.», старший викладач коледжу Сумського національного аграрного
університету);
Авхутська С. О. (2008-2011) «Формування полікультурної компетенції в
майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки», доцент СумДПУ імені
А. С. Макаренка;
Соколович-Алтуніна Ю. О. (2009–2012) «Модернізація вищої аграрної
освіти в Польщі в умовах євроінтеграції», доцент Сумського національного
аграрного університету;
Бугрій С. В. (2008-2011) «Розвиток фізичного виховання в Україні у
повоєнний період – 1945-1975 рр.», професор Сумського національного аграрного
університету;
Іваній О. М. (2008-2011) «Структурно-змістова модель формування
правової компетенції майбутнього вчителя», завідувач кафедри СумДПУ імені
А. С. Макаренка.
6. Перспективи роботи наукової школи:
 робота над двома кандидатськими дисертаціями (Марченко Т.,
Плавуцька-Луценко Ю.), тематика яких пов’язана з дослідженням історії
викладання суспільних дисциплін у вищих навчальних закладах на українських
землях ХІХ – початку ХХ ст. та історії розвитку європейської освіти доби
Середньовіччя.
 Подальші дослідження проблем поліпшення методики викладання
суспільно-політичних дисциплін у загальноосвітній та вищий школі, видання
науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних
дисциплін».
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