ЦИНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
Доктор педагогічних наук, доцент; викладч у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1984 р.
Народилася 25 червня 1958 р. у селі Якимове Велико-Багачанського району
Полтавської області. Викладач-науковець, доктор педагогічних наук (2016), доцент (1994).
Закінчила Миргородську середню школу № 5 із золотою медаллю (1976),
Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Фізика
і математика” з відзнакою (1981), аспірантуру НДІ педагогіки УРСР (1989). Розпочала
педагогічну діяльність учителем математики Миргородської школи № 5 (1981-1984). У
Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка (нині національний
педагогічний університет) працює з 1984 р.: асистент (1984-1986, 1989-1994), доцент (з
1994 р.).
Основу навчального навантаження В. І. Цини складають курси: “Педагогіка”,
“Інноваційні технології в освіті та полікультурне навчання” і “Виховання у світових освітніх
системах”, які є визначальними у професійній підготовці майбутніх учителів.
Коло наукових інтересів В. І. Цини охоплює педагогіка вищої школи, професійна
педагогічна освіт, зокрема особистісно професійний розвиток майбутніх учителів, питання
змісту та організації безперервної педагогічної практики студентів, аналіз і узагальнення
спадщини відомих вітчизняних педагогів. Автор понад 80 праць у сучасних наукових і
навчально-методичних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Основні наукові праці
Валентини Іванівни виконані у співавторстві з колективом кафедри педагогіки: “20
видатних українських педагогів” (Полтава, 2002); “Педагогічні системи, технології, досвід.
Практичний довідник” (Полтава, 2007); “Методолого-теоретичні і методичні засади
виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу в умовах
євроїнтеграції” (Полтава, 2008). Вийшла у світ одноосібна монографія “Розвиток
особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів: теоретико-методичний аспект)”
(Полтава, 2015). Співавтор колективних монографій “Soziookonomische und rechtliche
Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung” (Австрія, 2015),
“The System of Methods for Forming Students’ Civic Responsibility in Technological Education”
(Англія, 2019).
В. І. Цина брала участь в організації і проведенні низки всеукраїнських науковопрактичних конференцій: із міжнародною участю “Інноваційність в освіті: пошуки і
перспективи розвитку” (2016), “Педагогіка вищої школи: стратегія, перспективи розвитку,
передовий досвід” (2017). Постійна учасниця наукових зібрань регіонального,
всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Під науковим керівництвом Валентини Іванівни два студенти університету стали
переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
“Освітні, педагогічні науки” (2017, 2019).
В. І. Цина була офіційним опонентом і рецензентом дисертаційних досліджень,
науковим керівником кандидатських дисертаційних досліджень, які успішно захищені
(2019). Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у
Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (з 2017 р.).
Нагороджена Подякою міського голови (2017), Грамотою Національної академії
педагогічних наук України (2019).

