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ародилася 2 лютого 1953 р. у м. Василівка Запорізької області. Вищу освіту здобула на природничому факультеті Херсонського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Біологія та
хімія» (1972–1977). У 1998 р. в цьому ж навчальному
закладі здобула кваліфікацію магістра хімії. А упродовж 1999–2001 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Галина Сергіївна має 20-річний стаж роботи
в школі, виховала багатьох переможців обласних, всеукраїнських і міжнародних олімпіад із хімії. Педагогічна діяльність стала добрим підґрунтям для наукових досліджень із теорії та методики навчання хімії.
У 2001 р. під керівництвом члена-кореспондента
НАПН України О. Г. Ярошенко Г. С. Юзбашева захистила дисертацію «Тематичний контроль знань учнів
з хімії в умовах рейтингового оцінювання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук. У 2004 р. їй присвоєно вчене звання доцента.
Галина Сергіївна Юзбашева — знаний у колі
методистів і вчителів України фахівець у галузі теорії та методики навчання хімії. Вона однією з перших обґрунтувала та впровадила методику рейтингового оцінювання знань учнів із хімії; є автором понад
120 наукових праць, зокрема: 15 навчальних програм,
40 методичних рекомендацій, 13 посібників із грифом
МОН України. Бере активну участь у загальноміністерських заходах (семінари, круглі столи, форуми,
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апробація нових програм і підручників). Нині доц.
Г. С. Юзбашева плідно працює в галузі розробки наукової проблеми становлення та розвитку методики
диференційованого навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
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рудову діяльність розпочав у 1979 р. на Київщині вчителем географії восьмирічної школи. З 1981 р. — директор Жулянської ЗОШ, а з 1987 р. — директор ЗОШ
№ 279 м. Києва, інспектор шкіл інтернатів і дошкільних закладів Київського обласного управління освіти
(до 1991 р). Після закінчення факультету психогенезу КНУ
ім. Т. Шевченка (1991), працював першим в Україні головним психологом Управління освіти Київської ОДА (1991),
директором Київського обласного центру практичної психології (1994–1997), заступником начальника Управління
організаційно-масової роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (1998), доцентом кафедри експериментальних досліджень ДАККО АПН України (1999).
Головна тема наукових і практичних досліджень —
система управління НВП на засадах соціально-педагогічного проектування особистісного розвитку учня.
Науковий керівник всеукраїнських експериментів за
темами «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учня» (2001–2007) та «Проектування особистісно-розвивального змісту НВП»
(2007–2012). Автор інноваційної виховної освітньої системи «Психолого-педагогічне проектування соціального
розвитку особистості учня» (2007). Автор і розробник
декількох комп’ютерних програм і комплексів, а саме:
«SOS», «Соціум», «Персонал», «Універсал-3.44», «Універсал 4 online». Має понад 65 праць, з них п’ять монографій. Неодноразово ставав переможцем на міжнародних та всеукраїнських освітянських виставках, за що
був нагороджений золотими медалями та почесними
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грамотами МОН та НАПН України. В 2014 р. НАПН
України визнаний лідером сучасної системи освіти України в номінації електронні засоби: «Діагностично-проектувальний комп’ютерний комплекс «Універсал 4 online».
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