WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE
Wydział Nauk Społecznych/Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

prof. zw. dr hab. Grygorii Tereshchuk
Katedra Pedagogiki
email: grygorii.tereshchuk@wsiie.olsztyn.pl

Krótki biogram
Studiował w Tarnopolskim państwowym pedagogicznym instytucie. Pracował jako nauczyciel fizyki, astronomii, technologii.
Studiował w Akademii pedagogicznych nauk (m. Moskwa), uzyskał stopień doktorski. W 1993 roku uzyskał stopień doktora
habilitowanego z nauk pedagogicznych. Temat pracy habilitacyjnej: "Dydaktyczne podstawy indywidualizacji szkoleniа
uczni". Z 1994 r. — kierownik katedry mistrzostwa pedagogicznego, a z 1995 r. — prorektor działalności naukowej.
Od 2006r. do dziś — pierwszy prorektor Tarnopolskiego narodowego pedagogicznego uniwersytetu im. W. Gnatyuka.
Ma nagrodę państwową і tytuł «Zasłużony oświatowiec Ukrainy», nagrody Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy "Prymus
edukacji Ukrainy", znak «Piotr Mogyla» і znak Narodowej akademii nauk pedagogicznych Ukrainy «Grigorij Skoworoda».
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli)
Aplikacja z problemów dydaktyki w NPU im. М. Drahomanowa (Kijów).
Półroczne kursy podwyższenia kwalifikacji w Instytucie managementu Narodowej akademii nauk pedagogicznych Ukrainy
(Kijów).
Udział w organizacjach krajowych i międzynarodowych
Członek komitetu naukowy „Polskiego towarzystwa profesjologicznego”.
Członek-korespondent Narodowej akademii nauk pedagogicznych Ukrainy.
Członek sekcji za fachowym kierunkiem 19 «Pedagogika, psychologia, socjologia, problemy edukacji i nauki» Naukowej rady
Ministerstwa edukacji i nauki Ukrainy.
Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki
i rtykuły (do 15 najważniejszych pozycji)
Założył naukową szkołę z problemów fachowej edukacji i dydaktyki, której uznanie znalazło potwierdzenie w tym, że przez
17 lat miała docelowe finansowanie od Ministerstwа Edukacji i Nauki Ukrainy. Pod kierunkiem profesorа Tereshchukа
obroniono 9 prac habilitacyjnych i 26 prac doktorskich. Przewodniczący Senatu Д 58.053.01 dla obrony dysertacji
na otrzymanie naukowego stopnia doktora (kandydata) і doktora habilitowanego. Główny redaktor międzynarodowego
wydania - zbioru artykułów "Naukowe zapiski Tarnopolskiego narodowego pedagogicznego uniwersytetu im. W. Gnatjuka.
Seria: pedagogika".
Opublikował ponad 150 prac, w tym 5 monografii, 17 podręczników: Ukraina w kontekście światowej cywilizacji, 1999;
System edukacji narodowej w świadomości uczniów szkół ogólnokształcących, 1999; Podstawy techniki i technologii, 2001;
Dysertacja jak forma pedagogicznego badania, 2007; Innowacyjne pedagogiczne technologie w kształceniu, 2007; Podstawy
badań naukowych: teoria i metodyka, 2012. Opublikował również ponad 100 naukowych artykułów: Konflikty w rodzinie
I przygotowanie młodziezy do ich rozwijązania. /Podziały w życiu społecznym – Olsztyn, 2015; General scientific
and philosophical approaches to the analysis of training teaching staff of preschool education /International Journal of
Social and Educational00, Innovation (IJSEIro). – 2016; Functional Model of Socio-Pedagogical Support of Families with
Children with Special Needs in Ukraine /Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki społeczne, 2016. – Nr 3 (19);
Indywidualizacja ksztalcenіа w kontekście idei koncepcji nowej ukraińskiej szkoły /Naukowe zapiski TNPU im. W. Gnatyuka,
2017. - №2.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP
Innowacje w kształceniu, Kompetencje i rozwoj zawodowy nauczyciela, Komunikacja interpersonalna, Komunikacja
w biznesie i negocjacje.

