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Дисертації, захищені під науковим керівництвом ученого 

 Михайлова  Л. О.  Формування професійної спрямованості майбутніх 

учителів у процесі викладання іноземної мови (спеціальність 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки) – 1996 р. 

 Комаренко Н. Г. Організація науково-методичної роботи в сучасній 

гімназії (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки) – 1997 

р. 

 Таланова Л. Г. Підготовка майбутніх учителів до методичної 

діяльності (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки) – 

1997 р. 

 Ярмолович О. І. Формування наочно-концептуальних компонентів 

мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін 

(спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки) – 1998 р. 

 Закорченна Г. М. Підготовка студентів до педагогічного 

менеджменту в дошкільній освіті (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2000 р. 

 Мусієнко-Репська В. І. Підготовка майбутніх учителів до 

педагогічного самоменеджменту (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2000 р. 

 Тодорцева Ю. В. Формування толерантності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2000 р. 

 Богатирьов К. О. Підготовка майбутніх менеджерів-аграріїв до 

управлінського спілкування (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2001 р. 

 Косаревська О. В. Формування професійної правової свідомості в 

майбутніх юристів (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти) – 2002 р.  

 Мунтян І. С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів (спеціальність 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти) – 2004 р. 

 Бойчев І. І. Підготовка майбутніх учителів до керівництва 

дозвіллєвою діяльністю учнів (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2006 р. 

 Ісаченко В. В. Формування професійно-педагогічного іміджу у 

майбутніх викладачів вищої школи (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2006 р. 

 Іванова І. В. Підготовка майбутніх учителів до гендерної освіти 

старшокласників (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти) – 2007 р. 

 Коноваленко Т. В. Формування експрессивно-комунікативних умінь 

у майбутніх учителів іноземної мови (спеціальність 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти) – 2007 р. 

 Павлова В. В. Підготовка аспірантів і магістрантів гуманітарних 

спеціальностей до використання засобів математичної статистики 



(спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) – 

2007 р. 

 Рябенко М. І. Підготовка майбутніх учителів як суб’єктів освітніх 

правовідносин (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти) – 2007 р. 

 Таланова Ж. П. Педагогічні умови формування професійного 

світогляду майбутніх перекладачів (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2007 р. 

 Терзі П. П. Формування гендерної культури студентів вищих 

технічних навчальних закладів (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2007 р. 

 Марчук І. П. Формування професійних якостей майбутнього 

соціолога у процесі контекстного навчання (спеціальність 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти) – 2009 р. 

 Беседіна Є. В. Модернізація професійної підготовки майбутніх 

перекладачів в умовах диверсифікації університетської освіти 

(спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) – 

2010 р. 

 Бухнієва О. А. Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у 

вищому навчальному закладі (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2011 р. 

 Железняк О. В. Розвиток професійної компетентності педагога з 

гендерного виховання учнів (спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти) – 2011 р. 

 Желясков В. Я. Компетентнісний підхід у професійній підготовці 

майбутніх перекладачів (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання) – 

2011 р. 

 Полякова Г. П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі (спеціальність 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти) – 2011 р. 

 Фрасинюк О. Р. Підготовка майбутніх учителів до реалізації 

гендерного підходу в навчанні та вихованні старшокласників 

(спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) – 

2013 р. 

 

Наукова школа  
О. С. Цокур є спадкоємницею ідей д-ра пед. наук, проф. Р. І. Хмелюк. 

Авторський внесок в розвиток школи полягає в тому, що в понятійний 

апарат сучасної теорії педагогіки вищої школи вперше введено та науково 

обґрунтовано категорії «педагогічне мислення» (1988 р.) і «педагогічна 

свідомість» (1995 р.), розроблено відповідні теоретичні концепції та 

апробовано технології формування в майбутніх учителів означених 

феноменів у процесі професійної підготовки у вищому навчальному 

закладі. 

 



Навчальна діяльність (списки дисциплін, лекційні курси) 

 «Педагогіка вищої школи»  

 «Вища освіта України і Болонський процес»  

 «Педагогіка»   

 «Методика виховної роботи»  

 «Основи педагогіки»   

 «Основи педагогічної майстерності»  

 

Наукові праці (з 2000 р.) 
 

Навчальні посібники та навчально-методичні рекомендації 

 

2000 

 

Педагогічний самоменеджмент як провідний чинник творчої 

самореалізації вчителя / О. С. Цокур  // Педагогічні основи підготовки 

вчителя національної школи України : метод. рек. – Одеса, 2000. – С. 22-

28. 

 

2001 

 

Предмет і завдання порівняльної педагогіки / О. С. Цокур // Порівняльна 

педагогіка : навч. посіб. – Одеса, 2001. – С. 3-35. 

 

Управління в сучасній школі / О. С. Цокур //  Педагогіка : навч. посіб. – 

Одеса, 2001. – С.115-178. 

 

2002 

 

Педагогіка : програма / О. С. Цокур. – Одеса : ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 

2002. – 28 с. 

 

Педагогіка вищої школи / О. С. Цокур. – Одеса : Астропринт, 2002. – Вип. 

1 : Основи наукового педагогічного дослідження : навч.-метод. посіб. – 

84 с. 

 

Педагогіка вищої школи / О. С. Цокур. – Одеса : Астропринт, 2002. – 

Вип. 2 : Педагогічний менеджмент : навч.-метод. посіб. –  68 с. 

 

Педагогіка вищої школи : програма / О. С. Цокур. –  Одеса : Астропринт, 

2002. – 16 с. 

 

 

 



2004 

 

Основи гендерного виховання : навч. програма / О. С. Цокур, І. В. Іванова 

// Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – Київ: 

ПЦ «Фоліант», 2004. – С. 147-170. 

 

Теорія і методологія наукового педагогічного дослідження / О.С. Цокур // 

Педагогіка : навч. посіб. – Одеса, 2004. – С. 35-59. 

 

2005 

 

Основи гендерного виховання : конспекти лекцій / О. С. Цокур, 

І. В. Іванова // Гендерний розвиток : конспекти лекцій. – 2-е вид. – Київ : 

ПЦ «Фоліант», 2005. – С. 183-222. 

 

Щоденник з педагогічної практики для студентів 4 курсу / 

Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с. 

 

Щоденник з педагогічної практики для студентів 5 курсу / 

Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с. 

 

2006 

 

Самовиховання і саморозвиток / О. С. Цокур // Виховна робота зі 

студентською молоддю : навч. посіб. – Одеса : Фенікс, 2006. – С. 134-150. 

 

Педагогічний словник. А-К / О. С. Цокур. – Одеса : Фенікс, 2006. – С. 3-28. 

 

2007 

 

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / під ред. З. Н. Курлянд. – 3-е вид., 

перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – Розд. 1.3.-1.3.5  : Основи наукового 

педагогічного дослідження / О. С. Цокур. – С. 23-69 ; Розд. 4.4 : 

Педагогічний менеджмент / О. С. Цокур. –  С. 262-278. 

 

2012 

 

Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності 

майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції / Н. В. Кузнєцова, 

О. С. Цокур, Н. Ю. Колесніченко. – Одеса : Бровкін О.В., 2012. – 158 с. 

 

Організація педагогічної практики на факультеті романо-германської 

філології : методичні рекомендації / Л. М. Голубенко, М. О. Князян, 

О. С. Цокур. – Одеса : Астропринт, 2012. – 19 с. 
 



Редакція наукових збірників 

 

2004 

 

Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. Спец. вип. : Проблеми 

соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу / 

під ред. О. С. Цокур.  – Одеса, 2004. – 98 с. 

 

2005 

 

Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. Спец. вип. Інтеграція 

гендерного підходу в сучасну науку і освіту : результати і перспективи  / під ред. 

О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 239 с. 

 

Проблема особистості в сучасній науці : результати та перспективи 

досліджень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих 

науковців (25 берез. 2005 р., м. Одеса) / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2005. 

– 195 с. 

 

2006 

 

Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. 

(27 травня 2006 р., м. Одеса) / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2006. – 64 с. 

 

2008 

 

Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог 

Болонського процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 трав. 

2008 р., м. Одеса) : у 2 ч.  / за заг. ред. : Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – 

Одеса, 2008. – Ч. 1. – 329 с. ; Ч. 2. – 129 с. 

 

2009 

 

Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у 

систему професійної освіти і сучасне життя : матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (22 травня 2009 р., м. Одеса) / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 

2009. – 252 с. 

 

2010 

 

Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті : сучасний стан і перспективи 

розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю ОНУ 

імені І. І. Мечникова, 50-річчю ф-ту ром.-герм. філології, 50-річчю каф. 

педагогіки / [за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур]. – Одеса, 2010. – 250 с.  

 



Полікультурний слов’янський освітній простір : шляхи та форми інтеграції 

: матеріали міжнар. конгресу ІХ Слов’янських педагогічних читань / за 

ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – 272 с. 

 

Теорія і практика сучасної освіти. Ч. 1 : Підготовка майбутніх фахівців в 

умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(10 листоп. 2009 р., м. Одеса) / за заг. ред. О. С. Цокур // Актуальні 

проблеми теорії і практики сучасної освіти. – Одеса, 2010. – С. 3-34. 

 

Теорія і практика сучасної освіти. Ч. 2 : Обдаровані учні : пошук 

інноваційних технологій навчання й виховання : матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (14 січня 2010 р., м. Одеса) / за заг. ред. О. С. Цокур  // 

Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти. – Одеса, 2010. – 

С. 35-74. 

 
Статті  

 

2000 

 

Игровое моделирование как средство формирования у студентов функций 

педагогического менеджмента и самоменеджмента / О. С. Цокур  // Наука і 

освіта. – 2000. – Вип. 5. – С. 19-20. 

 

Лекция проблемного типа как важнейшее средство формирования 

профессионализма будущих педагогов / О. С. Цокур // Науковий вісник 

ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. Серія : Педагогічні науки. Психологічні 

науки : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 7/8. – С. 171-176. 

 

Лекция-визуализация как активная форма обучения студентов в 

педагогическом вузе / О. С. Цокур  // Науковий вісник ПУДПУ ім. 

К. Д. Ушинського. Серія : Педагогічні науки. Психологічні науки : зб. 

наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 7/8. – С. 104 - 110. 

 

На пути к построению концептуальной модели самоменеджмента в сфере 

профессиональной деятельности педагога / О. С. Цокур  // Науковий вісник 

ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. Серія : Педагогічні науки. Психологічні 

науки : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 3/4. – С. 8-14.  

 

О результатах исследования проблемы формирования педагогического 

сознания будущих учителей / О. С. Цокур  //  Наука і освіта. – 2000. – 

Вип. 4. – С. 40-43. 

 

2001 

 

Из практики реализации принципов педагогического менеджмента в ПТУ 



№ 5 в контексте обеспечения социально-психологической адаптации 

учащихся-инвалидов / О. С. Цокур // Науковий вісник ПДПУ ім. 

К. Д. Ушинського. Серія : Педагогічні науки. Психологічні науки : зб. 

наук. пр. – Одеса, 2001. – Спец. вип. – С. 72-81. 

 

О требованиях к личности современного руководителя учебного заведения 

как менеджера образования / О. С. Цокур // Науковий вісник ПДПУ ім. 

К. Д. Ушинського. Серія : Педагогічні науки. Психологічні науки : зб. 

наук. пр. – Одеса, 2001. – Спец. вип. – С. 61-67. 

 

Педагогічна свідомість як центральна категорія теорії професійної освіти 

вчителя / О. С. Цокур // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 

2001. – Вип. 2. – С. 180-187. 

 

Творче використання педагогічний ідей В. О. Сухомлинського у практиці 

професійної підготовки майбутніх учителів як менеджерів освітньо-

виховного процесу / О. С. Цокур // Наука і освіта. – 2001. – С. 130-132. 
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Р. Булгаков, О. Гукаленко  // Міжнародна науково-практична конференція 
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Участь  у національних, міжнародних організаціях 

 дійсний член Міжнародної Слов’янської Академії Освіти імені 

Я. А. Коменського 

 

Наукове керівництво експериментальними майданчиками, 

створеними на базі: 

 приватної школи «Ніка-М» м. Одеси («Обдаровані діти: пошук 

інноваційних технологій навчання, організації науково-дослідної й 

культурно-дозвільної діяльності»);  

 гімназій № 1 і № 5 м. Одеси («Творчий пошук учителів-новаторів»); 

 Одеського професійного ліцею технологій та дизайну («Проблеми 

професійної адаптації і соціалізації учнів-інвалідів в умовах ринкової 

економіки»); 

 МГУ (м. Одеса «Психолого-педагогічні засади модернізації 

професійної підготовки майбутніх перекладачів»); 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4494


 ОНУ ім. І. І. Мечникова («Інтеграція гендерних досліджень у вищій 

школі», «Інноватизація змісту, форм і технологій професійно-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі в умовах 

ступеневої освіти: бакалавріата, магістратури, аспірантури», 

«Становлення та розвиток ідей педагогіки вищої школи в південному 

регіоні України»).  
 


