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Наукова та педагогічна діяльність  
Е. В. Шухової 

Видання є другим випуском із циклу книжкових виставок “Ювіляри АПН 
України”, на основі яких Державна науково-педагогічна бібліотека України готує 
каталоги цих виставок. Матеріали даного каталогу представляють наукову та 
педагогічну діяльність Шухової Елеонори Василівни, кандидата педагогічних 
наук, доцента, старшого наукового співробітника лабораторії хімічної та 
біологічної освіти Інституту педагогіки АПН України, яка 7 квітня відмічає свій 
70-літній ювілей. 

Народилась Елеонора Василівна в селі Гнівань Тиврівського району 
Вінницької області. З часом вирішила обрати традиційну для родини професію 
– стати педагогом. Після закінчення Київського державного педагогічного 
інституту та аспірантури з методики біології при Українському науково-
дослідному інституті педагогіки працювала в школі, Сумському та Харківському 
педагогічних інститутах. 

Наукові здобутки Елеонори Василівни спрямовані на розробку методики 
викладання біології в 5-11 класах загальноосвітньої школи, що добре видно з 
наукового доробку педагога, представленого в цьому каталозі. 

Зараз Елеонора Василівна працює над проектом концепції шкільної 
біологічної освіти, конструюванням змісту біологічної освіти у 12-річній школі, а 
також над критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною 
шкалою оцінювання. 

Елеонора Василівна Шухова є автором 150 наукових праць, серед яких 
монографії, посібники для вчителів та учнів, статті в наукових журналах та 
педагогічній пресі. Матеріали каталогу представляють не весь науковий 
доробок Е.В.Шухової, а лише ту його частину, що е у фондах ДНПБ України, та 
праці, надані педагогом для організації виставки. Літературу каталогу 
систематизовано за розділами виставки, а в їх межах - за алфавітом. 

  

Каталог адресований науковцям, вчителям, студентам, учням шкіл. 
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