
УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ АСПІРАНТУРИ (ДОКТОРАНТУРИ) 1991-2020 РОКУ 

ПІП Місце роботи  Рік 

навчання 

Тема дисертації Спеціаль- 

ність 

 

Місце захисту 

та рік захисту 

1. Стрельников Віктор 

Юрійович         

 

Полтавський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені 

 М.В. Остроградського  

1991-

1995  
Кандидатська дисертація: «Розвиток 

професійної компетентності вчителів у 

закладах післядипломної освіти»  

Докторська дисертація: «Теоретичні 

основи проектування професійно 

орієнтованої дидактичної системи 

підготовки бакалаврів економіки». 

13.00.01  

 

 

 

13.00.04  

Інститут педагогіки та 

психології професійної 

освіти НАПН України, 

м. Київ (1995). 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих НАПН 

України, м. Київ 

(2007). 

2. Галус Олександр 

Мар’янович 

 

Проректор з наукової 

роботи Хмельницької 

гуманітарно-

педагогічної академії, 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

Заслужений діяч науки 

і техніки України, 

1991-

1995 

 Кандидатська: «Удосконалення процесу 

трансформування наукових ідей в 

педагогічну практику (на прикладі 

дисциплін природничого циклу)  

Докторська: «Педагогічне управління 

адаптацією майбутніх учителів у системі 

ступеневої освіти»  

13.00.01   

 

 

 

 

 

13.00.06  

Український ін-т 

підвищ. кваліфікації 

керівних кадрів освіти, 

1995 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Університет 

менеджменту освіти", 

2009 

3. Кудрявцева 

Валентина Федорівна  

Херсонська державна 

морська академія,  

1991-

1995 

Розвиток духовної культури педагога у 

системі підвищення кваліфікації 

13.00.01  Український ін-т 

підвищення 

кваліфікації 

керівних кадрів 

освіти, 1996.  

4. Каращук Лариса 

Миколаївна 

Миколаївський  

національний  аграрний  

університет  

1992-

1995 

Дидактичне обґрунтування змісту 

підготовки менеджерів освіти (у системі 

післядипломної освіти) . 

13.00.01  НАПН України,  

Ін-т Педагогіки. - 

К., 1995 

5. Скрипник Марина 

Іванівна 

 

Доцент кафедри 

філософії і освіти 

дорослих ЦІПО ДЗВО 

«УМО»  

1992-

1996 

Формування педагогічної культури 

вчителя в умовах післядипломної освіти 

(на базі шкільного та районного метод. 

кабінетів) 

13.00.04 Український ін-т 

підвищення 

кваліфікації 

керівних кадрів 

освіти, 1996. 

6. Кравченко Любов 

Миколаївна 

 

професор кафедри 

культурології та методики 

викладання 

культурологічних дисциплін 

1992-

1996 

 «Професійна діагностика у системі 

післядипломного підвищення кваліфікації 

вчителя»  

13.00.01  Інститут педагогіки 

і психології 

професійної освіти 

НАПН України 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.01
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.06


факультету технологій та 

дизайну Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. 

Короленка  

27.11.1996 

7. Пермінова Людмила 

Аркадіївна 

 

  професор. 

Херсонський 

державний університет, 

кафедра природничо – 

математичних 

дисциплін та логопедії  

1992-

1996 

 Розвиток професійних умінь керівника 

школи у системі курсової підготовки  

13.00.04  Центральний 

інститут післядипл. 

педагогічної 

освіти, 2002 

8. Бобров Володимир 

Вікторович 

 

директор Херсонського 

ліцею економіки, 

бізнесу і права, 

кандидат педагогічних 

наук  

 

1993-

1997 

  «Становлення та розвиток ліцеїв і 

гімназій Півдня України у XIX- на 

початку XX століть». 

13.00.01  Державна академія 

керівних кадрів 

освіти, 1998.  

 

9. Наумець Ольга 

Миколаївна 

 

Методист центру 

методичної та 

соціально-

психологічної служби 

Міського управління 

освіти міста 

Кропивницького 

1993-

1997 

«Рівневий підхід до курсового підвищення 

кваліфікації вчителів»  

13.00.01  Державна академія 

керівних кадрів 

освіти, 1998. 

10. Безгласна Лариса 

Михайлівна    

 1993-

1996 

«Підвищення кваліфікації директорів 

загальноосвітніх шкіл з керівництва 

процесом виховання в учнів милосердя»  

13.00.05 Український ін-т 

підвищення 

кваліфікації 

керівних кадрів 

освіти, 1996 

11. Опанасюк Ганна 

Олексіївна 

 1993-

1996 

«Виховання гуманної особистості 

школяра в педагогічній спадщинi Івана 

Огієнка»  

13.00.01  Український ін-т 

підвищ. квал. Кер. 

кадрів освіти, 1996 

12. Протасова 

Наталія Георгіївна  

(докторант) 

 

 Національна академія 

державного управління 

при президентові 

України, кафедра 

управління освітою,  

заслужений працівник 

освіти України 

1994-

1997 

Теоретико-методичні основи 

функціонування системи післядипломної 

освіти педагогів в Україні 

13.00. 01 

 

НПУ імені МП 

Драгоманова10.07.

1997 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.01
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.01


13. Дивак Валерій 

Володимирович 

 

До 2015 року Кафедра 

фiлософiї і освiти 

дорослих УМО НАПН 

України 

1994-

1998 

Професійне становлення методистів у 

закладах післядипломної освіти 

педагогічних працівників» 

13.00.01 Держ. академія 

керівних кадрів 

освіти НАПН 

України, 99. 

14. Соколовська 

Антоніна Павлівна 

 1994-

1998 

«Діяльність закладів післядипломної 

освіти з удосконалення педагогічного 

процесу в загальноосвітній школі» 

13.00.01 Запоріз. обл. ін-т 

удоск. вчит, 1999 

15. Козлова Олена 

Григорівна 

 

Професор, завідувач 

кафедри менеджменту 

освіти та педагогіки 

вищої школи СумДПУ 

імені А.С. Макаренка.  

1994-

1998 

«Підготовка вчителя до інноваційної 

діяльності в системі післядипломної 

освіти» 

13.00.01  Державна академія 

кадрів освіти, 1999 

16. Сігаєва Лариса 

Євгеніївна 

 

 Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди 

1994-

1998 

 «Система підвищення кваліфікації 

вчителів в Україні в 20- 30-ті роки» 

  

 

 

13.00.04  Державна академія 

керівних кадрів 

освіти, 1998.  

17. Зозуліна 

Людмила Василівна 

 

Кафедра педагогіки та 

психології 

Хмільницького ОІППО. 

1994-

1998 

«Діалогізація дидактичного процесу в 

курсовій підготовці педагогічних кадрів» 

13.00.01 КНУ ім. Тараса 

Шевченка 

 05.04. 2000  

18. Мельник Валерія 

Вікторівна 

 

До 2014 року 

Донецький державний 

педагогічний 

університет  

1994-

1998 

«Історико-філософська інтерпретація ідеї 

трансцендентного: методологічні підходи 

та експлікації» 

 Cтупінь: Доктор.   «Соціально-

філософські експлікації страху на 

матеріалі протестантської версії 

екзистенціалізму  

. 09.00.05 - 

Історія 

філософії 

9.00.03 - 

Соціальна 

філософія та 

філософія 

Слов'янський держ. 

педагогічний ун-т. 

- Д., 2006. 

Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. 

- Київ, 2013 

19. Шаркунова 

Вікторія Валентинівна 

 

 1994-

1998 

«Соціальне управління та концепції 

педагогічного менеджменту в 

загальноосвітніх закладах»  

 

13.00.01 Державна академія 

керівних кадрів 

освіти, 1998.  

20. Ануфрієва 

Оксана Леонідівна 

 

Завідувач аспірантури 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

1994-

1997 

«Оцінка якості початкової освіти на 

основі кваліметричного підходу «  

 

13.00.01   

 

Центр. ін-т 

післядиплом. пед. 

освіти АПН 

України, 2000 

21. Ярошенко (Баз)  

Лариса Вікторівна  

 1995-

1998 

Статистичне забезпечення управління 

системою вищої освіти України в 

08.03.01 КНЕУ, 1998. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.01
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.01
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=09.00.05
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=09.00.05
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=09.00.05
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.01


 ринкових умовах  

22. Лавринович 

Олена Анатоліївна 

Кафедра філософії та 

педагогіки НТУ 

1995-

1998 

 «Практика аскези в ісламському 

містицизмі: генезис і вияви»  

09.00.11 – 

релігієзнавс

тво 

Київ – 2012 

 

23. Ніколенко Лідія 

Тимофіївна 

 

Доцент, ДЗВО «УМО» 1995-

1998 

Теоретичні засади навчання і виховання 

молодших школярів у педагогічній 

спадщині Я.Ф.Чепіги 

13.00.01 Цент. ін-т 

післядипл. пед. осв. 

- К., 2000 

24. Ляхоцька Лариса 

Леонідівна 

 

Доцент ДЗВО «УМО» 1995-

1998 

«Виховний потенціал рідної мови в 

творчий спадщині Івана Огієнка». 

13.00.01 Нац.пед. ун - т 

Драгоманова 

19.01.2001 

25. Шиян Олена 

Іллівна 

завідувач кафедри 

життєвих 

компетентностей 

Львівського обласного 

інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти  

1995-

1998 

«Післядипломна освіта вчителів 

природничих предметів західного регіону 

України» 

 

13.00.01 Терноп. Держ.пед  

у –т Ім.В.  Гнатюка, 

1999 

  

26. Бондаренко 

Тетяна Євгенівна 

 

Кременецька обласнв 

гуманітарно – 

педагогічна академія ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

біоллогії, екології та 

методики їх 

викладання, викладач 

1995-

1998 

Формування національної самосвідомості 

старшокласників загальноосвітніх 

навчальних закладів у процесі краєзнавчої 

роботи 

13.00.07 Ін-т пробл. Вихов. 

НАПН України. 

2008 

27. Касьянова Олена 

Миколаївна 

 

 Харків. Установа: Харк

івська медична академія 

післядипломної 

освіти. Відомство: МОЗ  

1995-

1998 

«Педагогічний аналіз навчального процесу в 

загальноосвітній школі як засіб підвищення 

його ефективності» 

. Докторська  

13.00.04 

 

 

 

13.00.06 

05.10 

2000  

ЦІППО 

 
 Рік: 2012 

28. Мармаза 

Олександра Іванівна 

 

Харківський нац. пед. 

університет 

ім.Г.Сковороди, 

 

1995-

1998 

Система підвищення функціональної 

компетентності керівників 

загальноосвітніх закладів  

13.00.01 Державна академія 

керівних кадрів 

освіти. - К., 1998 

29. Лукашевич 

Оксана Миколаївна 

 

доцент, НПУ імені 

М.Драгоманова  

1995-

1998 

Психологічні умови гуманізації 

управлінської діяльності в 

загальноосвітній школі 

19.00.07 Державна академія 

керівних кадрів 

освіти. - К., 1999 

30. Кальницька  Чернігівський 1995- Мотивація педагога до підвищення 19.00.05  Ін-т психології 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.01
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=SG=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NSOU0000246
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=SG=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NSOU0000246
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=1924179424124776721
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=1924179424124776721
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93.%20%D0%A1.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%B0


Катерина Олексіївна 

 

національний 

технологічний 

університет  

1998 професійної кваліфікації імені  Костюка 

(Київ), 1999 

31. Єльникова 

Галина Василівна 

(докторант) 

завідувач кафедри 

менеджменту 

Українська інженерно-

педагогічна академія  

1996-

1999 

Наукові основи адаптивного управління 

закладами та установами загальної 

середньої освіти  

13.00.01   

 

Луганський  нац. 

пед ун. 

ім. Т.Шевченка 

25.05.2005 

32. Вітюк Валентина 

Василівна 

 

Волинський інститут 

ППО , проректор 

з науково-методичної 

роботи 

1996-

1999 

«Розвиток професійно – особистісних 

якостей вчителів –предметників у системі 

післядипломної освіти» 

13.00.04 

 

ЦІППО 

Київ, 07.09.2000 

 

33. Наливайко 

Галина Володимирівна 

 

доцент кафедри 

управління проектами 

та загальнофахових 

дисциплін 

1996-

1999 

«Розвиток самоосвітньої компетентності 

вчителів початкових класів у системі 

підвищення кваліфікації» 

13.00.04  ДЗВО "Ун-т 

менедж. освіти". - 

К., 2012 

34. Іващенко 

Станіслав 

Геннадійович 

 1996-

1999 

Розвиток еколого-педагогічної культури 

вчителя в системі післядипломної 

педагогічної освіти 

13.00.04 ЦІППО, Київ, 2004 

35. Липка  

( Гуменюк) Оксана 

Євстахіївна      

Тернопільський 

нац.економ. університет 

1996-

1999 

Модульно-розвивальна система як об'єкт 

соціально-психологічного аналізу 

 

19.00.05 Державна академія 

керівних кадрів 

освіти. - К., 1999 

36. Шкурко Ярослава 

Іванівна 

 

 1996-

1999 

Вплив комунікативних особливостей 

жінки- керівника закладу освіти на 

ефективність її управлінської діяльності 

19.00.05 Державна академія 

керівних кадрів 

освіти. - К., 2000 

37. Мудрак Вадим 

Іванович 

 доцент кафедри 

філософії Національно-

го університету біо-

ресурсів і природо-

користування України  

1996-

1999 

Філософсько-методологічні засади 

ущільнення інформації в історичній освіті  

09.00.03 НАПН України, Ін-

т вищ. освіти. - К., 

2001 

38. Олійник Віктор 

Васильович 

(докторант) 

До 2019 року Ректор 

ДЗВО УМО 

1997-

2000 

Теоретико-методологічні засади 

управління підвищенням кваліфікації 

педагогічних працівників профтехосвіти: 

13.00.01 Нац. пед. універ. ім. 

Драгоманова 

(Київ), 2004 

39. Болсун  Світлана 

Андріївна 

 

доцент кафедри 

педагогіки, психології і 

корекційної освіти 

Кіровоградського 

ОІППО ім. 

1997-

2001 

Розвиток педагогічної техніки вчителя в 

процесі підвищення кваліфікації  

13.00.04 ЦІППО НАПН 

України .  Київ, 

2002. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93.%20%D0%A1.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%B0
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В.Сухомлинського 

40. Гуменюк Віра 

Василівна 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, зав. 

кафедри менеджменту та 

освітніх технологій,  

1997-

2001 

Інформаційне забезпечення управління 

загальноосвітнім навчальним закладом    

13.00.01 ЦІППО НАПН 

України. 

Київ, 2001 

41. Чепурна Наталія 

Миколаївна 

 

Ректор Черкаського 

ОІПОПП 

1998-

2002 

Науково –методичні засади розвитку 

системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників України  (1970-

2004 рр.)  

13.00.01 

 

Житомирський 

ДПУ ім. Франка 

18.10. 2005 

42. Торба Юрій 

Іванович 

 

 1998-

2002 

Педагогічна підготовка викладачів 

спеціальних дисциплін та магістрів 

виробничого навчання професійно – 

технічних навчальних закладів в системі 

післядипломної освіти 

13.00.04 

 

ЦІППО НАПН 

України. 

Київ, 2004 

43. Бачинська 

Євгенія Миколаївна 

 

проректор 

Комунального вищого 

навчального закладу 

Київської обласної ради 

«Академія неперервної 

освіти» 

1999-

2003 

Організаційно-методичні засади 

підготовки вчителів до класного 

керівництва в системі підвищення 

кваліфікації 

13.00.04 ЦІППО НАПН 

України, 

Київ2004 

 

44. Мельник 

Валентина 

Костянтинівна 

 

До 2016 р. доцент 

кафедри менеджменту 

освіти, економіки та 

маркетингу ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

1999-

2003 

Підвищення управлінської кваліфікації 

крівника загальноосвітнього навчального 

закладу в системі післядипломної 

пелагогічної освіти 

13.00.01 

 

ЦІППО НАПН 

України, 

Київ 27.01.2003 

 

45. Рябова Зоя 

Вікторівна 

Аспірантура/ 

докторантура 

 

ДЗВО УМО 

Зав. кафедрою 

менеджменту освіти та 

права. 

2000-

2003 

 

2010-

2013 

Моніторинг розвитку навчальної діяльності 
учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект) 

 

Докторська «Теоретико – методогічні 

засади маркетингового управління 

навчальною діяльністю інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

13.00.01 

 

 

13.00.06 

 

2004 

ДЗВО УМО 

М.Київ 

17.04.13 

ДЗВО УМО 

М.Київ 

46. Ельбрехт Ольга 

Михайлівна 

 

старший науковий 

співробітник відділу 

науково-методичного 

забезпечення видання 

2000-

2004 

 

Адаптивне управління навчальним 

процесом основної школи з поглибленим 

вивченням предметів гуманітарного циклу 

13.00.01 

 

ЦІППО НАПН 

України, 

Київ 2004  
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навчальної літератури 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти». 

  

47. Денисенко 

Світлана Михайлівна 

 

 2000-

2004 

 

Психолого-педагогічні засади 

проектування мультимедійного контенту 

електронних освітніх ресурсів для вищого 

навчального закладу 

13.00.04 Інститут інформ. 

тех. зас. навчання 

(Київ) 

2013 

48. Чуницька Ірина 

Іванівна 

 

Університет Державної 

фіскальної служби 

України (Ірпінь), 

професор кафедри 

фінансових ринків 

2001-

2005 

 

Бюджетно – податкові важелі формування 

фінансового потенціалу держави 

  

Cтупінь: Доктор.  «Інфраструктурний 

потенціал розвитку фінансового ринку в 

Україні» 

08.00.08 - 

Гроші, 

фінанси 

 

 

 

08.00.08 

Національний 

університет 

державної 

податкової служби 

України (Ірпінь) 

Університет 

державної 

фіскальної служби 

України2009 

49. Базелюк Василь 

Григорович  

Національно-го 

університету біо-

ресурсів і природо-

користування України 

2001-

2005 

 

«Формування дослідницьких вмвнь 

керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів у системі післядипломної 

педагогічної освіти» 

13.00.04  

 

ДЗВО «УМО», 

20.02.09 

 

50. Рудіна Ольга 

Михайлівна 

Проректор з наукової 

роботи Луганського 

ІППО 

2001-

2002 

 

Формування ціннісних орієнтацій 

старшокласників в умовах навчально-

виховного процесу  

13.00.01  ЦІППО 

НАПН України  

Київ, 2002 

51. Лунячек Вадим 

Едуардович 

Завідувач кафедри 

креативної педагогіки 

та інтелектуальної 

власності Української 

інженерно – 

педагогічної академії, 

м.Харків 

2001-

2002 

 

Кандидатська «Управління 

загальноосвітнім навчальним закладом з 

використанням комп’ютерних технологій»  

Докторська дисертація «Теоретико-

методологічні засади професійної 

підготовки керівних кадрів в умовах 

магістратури до управління якістю освіти» 

за спеціальністю – теорія і методика 

професійної освіти. 

13.00.01  

 

 

 

13.00.04 

ЦІППО 

НАПН України  

Київ, 2002  

 

2012 р. 

52. Чміль Наталія 

Анатоліївна 

(Зінчук) 

ДЗВО УМО 2001-

2005 

 

Формування аналітичної компетентності 

майбутніх менеджерів у вищих 

навчальних закладах 

13.00.04 ДЗВО УМО 

2010 
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53. Червинська 

Ольга Юріївна 

Крим 2001-

2005 

«Становлення та розвиток післядипломної 

педагогічної освіти в Автономній 

Республіці Крим» 

13.00.04 

 

ЦІППО НАПН 

України 

Київ, 26.04.2007 

54. Антощук 

Світлана 

Володимирівна 

ДЗВО УМО 2001-

2005 

 

«Організаційно – педагогічні засади 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за дистанційною формою 

навчання» 

13.00.04 

 

3.06.16 Переясла-

Хмельницький 

ДПУ 

 

55. Боднарук Олена 

Володимирівна 

ДЗВО УМО  2001-

2005 

 

«Формування системи базових 

психологічних понять у студентів вищих 

навчальних  закладів» 

19.00.07 

 

29.04.15, Ін-т 

Психології 

ім.Костюка 

56. Легун Олена 

Миколаївна 

 2001-

2005 

 

Розвиток у педагогів орієнтації на суб'єкт-

суб'єктну взаємодію у процесі 

післядипломної освіти 

19.00.07 

 

Ін-т пед і психології 

проф. осв НАПН 

України. - К., 2005 

57. Пономарьова 

Олена Юріївна 

Крим 2001-

2005 

Підготовка майбутніх педагогів до роботи 

з дезадаптованими дітьми молодшого 

шкільного віку 

19.00.07 

 

2002,  Інститут 

післядипломної 

освіти» 

Київ 

58. Єльникова Олена 

Вікторівна 

 

Громадська діяльність 2002-

2005 

 

«Управління впровадженням 

інтерактивних освітніх технологій в 

навчальний процес загальноосвітнього 

навчального закладу» 

13.00.01  23.12.05 

Інститут 

післядипломної 

освіти» 

Київ 

59. Бежанова Наталія 

Леонідівна 

Доцент кафедри 

Дошкільної освіти, 

Севастопольський 

ІППО  

2002-

2006 
Розвиток готовності вчителів у 

післядипломній педагогічній освіті до 

формування оцінювальних умінь 

молодших школярів 

 

13.00.04 ЦІППО НАПН 

України 

Київ, 23.02.07 

 

60. Кудусова Алія 

Шухрієвна 

Доцент Гуманітарного 

педагогічного 

інституту, Ялта 

2002-

2006 

«Формування гуманістичної 

спрямованості майбутніх учителів 

початкових класів у процесі професійної 

підготовки» 

13.00.04 ЦІППО НАПН 

України 

Київ, 23.01.06 

 

61. Тяллєва Ірина 

Олексіївна 

Доцент Гуманітарного 

педагогічного інституту 

Севастополь 

2002-

2006 

«Формування готовності вчителів 

іноземної мови до творчої самореалізації в 

професійні діяльності в системі 

післядипломної освіти 

13.00.04 30.01.09 

УМО 

62. Гуралюк Андрій 

Георгієвич 

 старший науковий 

співробітник відділу 

2002-

2006 

Управління закладом післядипломної 

педагогічної освіти із застосуванням 

13.00.01 ДЗВО УМО 

2008 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1107883
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1107883


створення та 

використання 

інтелектуальних 

мережних інструментів 

НЦ «МАН України» 

комп'ютерних технологій 

63. Ружицький 

Валерій Андрійович 

Директор 

Білоцерківського 

гуманітарно – 

педагогічного коледжу 

2002-

2006 

«Розвиток професійних умінь вчителя 

образотворчого мистецтва в системі 

післядипломної освіти» 

13.00.04 26.02.14  

І-т пед. освіти та 

освіти дорослих 

ім.І.Зязюна 

64. Клочко Алла 

Олексіївна 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти ДЗВО 

"Університет 

менеджменту освіти", 

заступник директора з 

науково- навчальної 

роботи 

2002-

2006 

Підготовка майбутніх учителів до 

реалізації інтегрованого підходу в 

навчанні учнів початкових класів 

13.00.04 Хмельницький НУ,  

2014 

65. Старовойт 

Світлана Миколаївна 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

НТУ 

2002-

2006 

«Професійна підготовка фахівців з 

охорони та захисту навколишнього 

середовища у вищих навчальних закладах 

Великої Британії» 

13.00.04 ЦІППО НАПН 

України 

Київ, 17.11.05 

 

66. Овдієнко Ірина 

Михайлівна 

доцент кафедри 

психології і педагагіки 

НПУ ім.М.Драгоманова 

2002-

2006 

Психологічна підготовка керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів до 

взаємодії зі шкільною психологічною 

службою [ 

19.00.07 ДЗВО УМО 

Київ 

2011 

67. Данилова Таїсія 

Миколаївна 

Крим 2002-

2006 

 Формування гуманістичної спрямованості 

особистості майбутнього практичного 

психолога 

19.00.07 Ін –т. психології ім. 

Костюка 

Київ,004 

68. Тимощук Ігор 

Григорович 

Крим 2002-

2006 

Формування морально-етичної 

відповідальності особистості майбутнього 

практичного психолога 

19.00.07 ЦІППО 

НАПН України 

2003 

69. Мурована Нонна 

Миколаївна 

заступник директора з 

навчально-методичної 

роботи Інституту 

післядипломної освіти 

Севастопольського 

міського УО 

2003 «Педагогічне керівництво розвитком 

професійної компетентності вчителів 

музики в післядипломній освіті» 

13.00.06 

 

ДЗВО «УМО», 

Київ 20.06.08 

 

70. Боднар Оксана 

Степанівна 

 Доцент кафедри 

педагогіки та 

2003 «Організаційно – педагогічні засади 

експертного оцінювання навчально – 

13.00.01 

 

20.06.08 

УМО 
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менеджменту освіти 

ТНПУ 

виховної діяльності загальноосвітніх 

шкіл» 

71. Тригубенко 

(Гораш) Катерина 

Вікторівна 

Старший науковий 

співробітник відділу 

інновацій та стратегій 

розвитку освіти 

Інституту Педагогіки 

НАПН України 

Без 

відриву 

Інформаційне забезпечення впровадження 

освітніх інновацій у систему підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

13.00.01 січень 2011р 

Національний пед. 

університет  

ім. М.П.Драгоманова 

72. Олійник 

Володимир Вікторович 

НАЦ УН-Т біоресурсів 

та 

природокористування 

 

 Формування правової компетентності 

керівників навчальних закладів у системі 

післядипломної педагогічної освіти 

13.00.04 –  Класичний 

приватий у-т, 

Запоріжжя, 2008 

73. Бендерець Наталія 

Миколаївна 

Керівник комунального 

навчального закладу 

Київської обласної ради 

"Київський обласний 

інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів 

(Біла Церква) 

2003 «Розвиток педагогічної майстерності 

вчителів у процесі підвищення 

кваліфікації в умовах дистанційного 

навчання» 

13.00.04 

 

ДЗВО УМО 

м.Київ 20.06.13, 

74. Кажарська Ольга 

Миколаївна 

старший викладач 

кафедри загальної 

психології 

Севастопольського 

міського гуманітарного 

університету 

2003 «Психологічна підготовка молодого 

вчителя в системі післядипломної освіти» 

19.00.07 

 

ДЗВО УМО, 

17.09.10 

 

75. Медведєва 

Сніжана Анатоліївна 

ст. викладач кафедри 

загальної психології, 

Севастопольський 

міський гуманітарний 

університет. 

2003 «Розвиток асертивності майбутніх 

практичних психологів і процесі їх 

професійного становлення» 

19.00.07 

 

ДЗВО 

УМО17.09.10 

 

76. Шевцова Олена 

Михайлівна 

Доцент кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології 

Інститут людини Київ 

2003 Розвиток професійної Я-концепції 

вчителів початкової школи в умовах 

інноваційної діяльності» 

19.00.07 ДЗВО УМО 

2012 

77. Махіня Тетяна 

Анатоліївна 

 

Професор кафедри 

ДЗВО УМО 

2004 Розвиток управлінських умінь керівників 

дошкільних навчальних закладів у системі 

підвищення кваліфікації 

13.00.06 

 

ДЗВО УМО 

14.04.2011 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1108373
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1108373
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78. Жигаль Зоряна 

Михайлівна 

доцент кафедри 

музичного мистецтва 

Львівськлгл НУ 

2004 Підготовка вчителів музики в системі 

підвищення кваліфікації до застосування 

інноваційного методу відносної 

сольмізації  

13.00.02 Нац. пед. ун-т ім. М. 

П. Драгоманова. - 

К., 2011 

79. Титова Тетяна 

Євгеніївна 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

 імені В. Г. Короленка 

2004 Формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх психологів у процесі 

професійної підготовки [;  

19.00.07  Нац. пед. ун-т ім.  

М. П. Драгоманова. 

- К., 2012. 

80. Марчак Олена 

Олександрівна 

(Гаврилишена) 

 2005 «Підготовка керівника загальноосвітнього 

навчального закладу до громадсько 

спрямованого управління в процесі 

підвищення кваліфікації» 

13.00.04 

 

ДЗВО УМО Київ, 

27.06.13, 

81. Фесік Людмила 

Іванівна 

директор ДЗВО 

«Чернівецький 

політехнічний коледж», 

викладач-методист 

2005 «Управління вищим навчальним закладом 

І рівня акредитації на адаптивних 

засадах» 

13.00.06 

 

ДЗВО УМО 

м.Київ, 14.02.14 

82. Мудра Світлана 

В’ячеславівна 

Доцент кафедри 

англійської мови для 

технічних та 

агробіологічних 

спеціальностей НУПІБ  

2005 «Управління якістю підготовки майбутніх 

менеджерів організацій у ВНЗ 

ІІІ –ІY рівнів акредитації   

13.00.01 

 

ДЗВО УМО 

м.Київ, 14.02.14, 

83. Меркулова 

Світлана Іванівна 

Кафедра англійської 

філології та перекладу: 

Донецького Пед. 

університету 

2005 «Управління процесом педагогічної 

орієнтації старшокласників 

загальноосвітніх навчальних закладів із 

застосуванням інформаційно – 

комунікаційних технологій» 

13.00.01 

 

ДЗВО УМО 

м.Київ, 27.11.14 

84. Бєкірова Лємара 

Енверівна 

викладач кафедри 

дошкільної педагогіки 

та методики 

початкового навчання 

РВНЗ «Кримський 

інженерно-

педагогічний 

університет» (м. 

Сімферополь). 

2005 

 

Формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до 

застосування інтерактивних технологій 

навчання 

13.00.04 ДЗВО УМО 

2010 

85. Аксакова Наталія 

Олександрівна 

 доцент кафедри 
Інженерної педагогіки та 

2005 

 

Українська радянська система 

педагогічної освіти в 1920-і роки: 

 07.00.01 Харків. нац. ун-т ім. 

В. Н. Каразіна. - 

http://kultart.lnu.edu.ua/department/muzychnoho-mystetstva
http://kultart.lnu.edu.ua/department/muzychnoho-mystetstva
https://nubip.edu.ua/node/1438
https://nubip.edu.ua/node/1438
https://nubip.edu.ua/node/1438
https://nubip.edu.ua/node/1438
https://nubip.edu.ua/node/1438
https://nubip.edu.ua/node/1438
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-anhliiskoi-filolohii/sklad-kafedry-309.html?sid=588:%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-anhliiskoi-filolohii/sklad-kafedry-309.html?sid=588:%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1122962
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1122962
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1122962
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1122962


психології Навчально-

наукового професійно-

педагогічного інституту 

проблеми формування та розвитку  Харків, 2014 

86. Латишева 

Маріанна 

Олександрівна 

До 2014 року доцент 

кафедри психології і 

практичної психології, 

Кримський 

гуманітарний інститут  

2005 Психологічні особливості розвитку 

інтрацептивного сприйняття у дітей 

молодшого шкільного віку 

19.00.07  ДЗВО 

УМО 

2008 

87. Брюховецька 

Олександра Вікторівна 

Професор кафедри 

ДЗВО УМО 

 

2005  Кандидатська «Психологічні умови 

підготовки керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів до управлінського 

спілкування» 

19.00.07  

 

ЦІППО,  

Київ, 21.09.07 

 

88. Пуліна Анжеліна 

Анатоліївна 

Сімферопольський 

міський методичний 

центр, КРИМ 

2006 Система організаційно – методичного 

забезпечення педагогічного проектування 

в загальноосвітніх навчальних закладах 

13.00.01  
Кримський гум. 

університет 

(м. Ялта) 

26.10.11 

89. Грабовський 

Петро Петрович 

Викладач 

Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

2007 Розвиток інформаційної компетентності 

вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній педагогічній 

освіті 

13.00.04  Житомир, 2016 

90. Котенко Ольга 

Володимирівна 

завідувач кафедри 

іноземних мов і 

методик їх навчання 

Педагогічного 

інституту Київського 

університету імені Б. 

Грінченка. 

2007 Розвиток полікультурної компетентності 

вчителів світової літератури в системі 

післядипломної освіти».  

13.00.04  ДЗВО УМО, м.Київ 

24.12.11 

91. Гельбак Анжела 

Миколаївна 

старший викладач 

кафедри педагогіки, 

психології і корекційної 

освіти Кіровоградського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського 

2007 Розвиток комунікативних навичок у 

підлітковому віці засобами 

фасилітаційного впливу 

19.00.07  
ДЗВО УМО 

2010 

92. Сухенко Яна 

Валеріївна 

доцент кафедри 

психології та 

2006 Розвиток емпатії практичного психолога 

як чинник його саморегуляції», 19.00.07  
Київ ун-т  

ім. Б. Грінченка 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16101371267071760678&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=16101371267071760678&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=16101371267071760678&hl=en&oi=scholarr


особистісного 

розвитку, ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти»  

спеціальність 2012 

93. Перегончук 

Наталія Василівна 

доцент кафедри 

психології та 

соціальної роботи 

Вінницького ДПУ 

2006 «Професійне вигорання» як фактор 

розвитку особистості педагога» 19.00.07  

. 

ДЗВО УМО 

м.Київ16.06. 2011 

 

94. Бабіна Віолетта 

Вікторівна 

Донецький інститут 

міського господарства 

Державної академії 

житлово-комунального 

господарства 

2007 Формування професійної спрямованості 

майбутніх економістів сфери житлово-

комунального господарства 

13.00.04 –  

 

ДЗВО УМО,  

м.Київ 2013 

95. Сидоренко 

(Базелюк) Наталія 

Валеріївна 

старший науковий 

співробітник президії 

НАПН України 

2007  «Науково – дослідницька робота 

майбутніх вчителів у системі 

магістерських програм університетів 

Фінляндії» 

13.00.04  

 

Ін-т проф.-тех. 

освіти 

м.Київ, 29.05.13, 

 

96. Глушко Лариса 

Олексіївна 

доцент кафедри 

психології ІСНіС 

МАУП. 

2007 Психологічні особливості розвитку 

впевненості в собі у школярів різного віку 

19.00.07  н-т психології ім. Г. 

С. Костюка НАПН 

України. – К., 2015 

97. Печерська Ганна 

Олексіївна 

старший викладач 

кафедри психології та 

моніторингових 

досліджень Кримського 

республіканського 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

2007 «Діагностика та корекціія професійних 

ціннісних орієнтацій вчителів у закладах 

післядипломної педагогічної освіти» 

19.00.07 

  

М.Харків 

Університет 

ім.Каразіна 

28.09.13, 

98. Молдованова 

Агнеса  

Олександрівна  

 

старший викладач 

кафедри психології та 

моніторингових 

досліджень Кримського 

республіканського 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

2007  Психологічні засади запобігання проявам 

агресивності у професійній діяльності 

вчителів 

19.00.07  Південноукраїнськи

й НПУ імені К. Д. 

Ушинського", 

(Одеса), 2013 

99. Журавльова 

Маргарита Олегівна  

старший судовий 

експерт Одеського НДІ 

судових експертиз  

2007 «Розвиток емоційного інтелекту 

майбутніх психологів у процесі 

професійної підготовки» 

19.00.07  І-т психології 

ім.Костюка, 

24.09.14 

 

100. Данилова  Кримський інженерно – 2007 «Особистісні детермінанти формування 19.00.07  ДЗВО «УМО» 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90396692
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90396692
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90396692
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=SG=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NSOU0000272
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=SG=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NSOU0000272
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=SG=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NSOU0000272
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=SG=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NSOU0000272


Маргарита Олександрівна  

 

педагогічний інститут, 

кафедра психології, 

старший викладач  

материнського ставлення жінки до дитини 

в пренатальний період» 

 15.04.2011 

 

101. Довгань  

Наталія Олександрівна   

Інститут соціальної та 

політичної психології 

НАПН України 

2007 «Розвиток психологічної готовності 

вихователів дошкільних навчальних 

закладів до роботи з обдарованими дітьми 

19.00.07  26.09.2013 ХНУ 

 ім. Каразіна, 

Харків 

102. Давидюк Наталія 

Юріївна 

 Методист рівненського 

ІППО 

2008 Розвиток професійної компетентності 

методистів позашкільних навчальних 

закладів у післядипломній педагогічній 

освіті  

13.00.04  

 

ДЗВО УМО 

Київ, 2013 

103. Сулима 

Ксенія Василівна 

 

Київський транспортно 

– технічний коледж, 

заступник директора з 

виховної роботи 

2008 Індивідуальні особливості проявів учбової 

активності у майбутніх психологів 

19.00.07  НПУ імені М. П. 

Драгоманова  

2012 

104. Кудусова Еміне 

Наріманівна   

викладач кафедри 

психології 

Республіканського 

вищого навчального 

закладу «Кримський 

інженерно-педагогічний 

Університет» 

2008 «Особливості розвитку варіативності 

мислення студентів гуманітарних і 

технічних спеціальностей у процесі 

професійної підготовки» 

19.00.07 24.09.14  

І-т Психології. ім. 

Костюка 

105. Калачова 

Людмила 

Володимирівна 

(Бондаренко) 

Миколаївський 

національний аграрний 

університе 

2009 «Підготовка викладачів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти до 

застосування аудіовізуальних засобів 

навчання» 

13.00.04  Ін-т удоск.вчителів 

ім Грінченко, 

19.11.15 

106. Ручинська 

Наталія Сергіївна 

 

доцент кафедри 

економічної 

кібернетики і 

математичного 

моделювання 

Миколаївського 

аграрного ун-ту 

2009 «Формування готовності викладачів 

закладів післядипломної педагогічної 

освіти до використання технологій 

дистанційного навчання» 

13.00.04 

 

Херсонский держ 

ун-т.12.09.13 

 

107. Гончар Наталія 

Петрівна   

Викладач кафедри 

дошкільної педагогіки, 

психології та фахових 

методик Хмельницької 

гуманітарно – 

педагогічної академії  

2008 «Формування готовності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних 

закладів до використання інтерактивних 

технологій» 

13.00.04 

 

ВДПУ 

Вінниця, 26.03.15 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1136434
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1136434
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


108. Степаненко 

Олена Іванівна  

 

старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Національної академії 

внутрішніх справ 

2008 «Формування готовності викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України 

до попередження та розв’язання 

професійних конфліктів» 

13.00.04 

 

ДЗВО «УМО» 

12.10.2012 

 

109. Лузан Людмила 

Олександрівна 

старший викладач 

кафедри КВНЗ 
«Харківська академія 

неперервної освіти», 

старший викладач 

кафедри методики 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

2008 «Управління розвитком професійної 

компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у закладах післядипломної 

освіти» 

13.00.06  ДЗВО УМО 

м.Київ 14.11.2013 

110. Зоріна Вікторія 

Іванівна 

Керівник громадської 

організації «відкрий 

серце», м.Приморськ 

Запорізької обл 

2008 «Ідеальний образ дорослого як чинник 

особистісного розвитку підлітка» 

19.00.07  31.05.17 НПУ ім.. 

Драгоманова 

111. Успенська 

Валентина Миколаївна 

доцент кафедри теорії і 

методики змісту освіти, 

керівник науково-

дослідної лабораторії 

здоров’яспрямованої 

освіти Комунального 

закладу Сумський 

ОІППО 

2010 «Розвиток професійної компетентності 

вчителів основ здоров’я в системі 

післядипломної освіти»  

13.00.04 

 

29.06.15, НПУ 

ім.Драгоманова 

М.Київ 

112. Жуковська 

Світлана 

Анатоліївна 

Державна установа 

«Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти» У 

«НМЦ «Агроосвіта», 

ДЗВО УМО 

2010 Розвиток педагогічної компетентності 

викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації в умовах Науково-

методичного центру.  

13.00.04 

 

НАЦ УН-Т 

біоресурсів та 

природокористування 

Київ, 27.10.16 

 

113. Гончаренко Іван 

Федорович 

заступник начальника 

Української військово-

медичної академії з 

морально-

психологічного 

забезпечення 

2010 «Розвиток психолого – педагогічної 

компетентності науково- педагогічних 

працівників вищих військових медичних 

навчальних закладів» 

13.00.04 

 

Ін-т проф.освіти 

М.Київ, 30.06.15, 

 

 

 

114. Бацуровська 

Ілона Вікторівна 

викладач фізики, 

автоматизації 

2010 «Застосувння технологій дистанційного 

навчання у фаховій підготовці майбутніх 

13.00.04 

 

Ін-т проф.освіти 

м.Київ, 30.06.15 



технологічних 

процесів, моделювання, 

біофізики 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет (Миколаїв). 

інженерів в аграрних університетах»  

115. Почуєва Ольга 

Олексіївна 

викладач кафедри 

педагогіки, іноземної 

філології та перекладу 

Харківського 

національного 

економічного 

університету імені 

Семена Кузнеця,  

2010 «Управління презентаційною Діяльністю 

загальноосвітніх навчальних закладів 

регіону» 

13.00.06  

 

ДЗВО  УМО 

м.Київ, 29.01.15, 

 

116. Кошіль Віра 

Іванівна 

Керівник БО Фонд 

«Асперн» 

2010 «Управління організаційно – 

педагогічною діяльністю недержавних 

установ у сфері соціального захисту дітей 

та молоді» 

13.00.06 

 

ДЗВО  УМО 

м.Київ, 28.12.15, 

 

117. Большукіна Аліна 

В’ячеславівна 

 завідувач відділу 

організаційно-методичної 

роботи 

Центру  інноваційного 

розвитку освіти 

Комунального вищого 

навчального закладу 

"Харківська академія 

неперервної освіти". 

2010 «Управління розвитком дошкільного 

навчального закладу на адаптивних 

засадах» 

13.00.06 

 

 ДЗВО УМО 

29.12.15 

 

 

118. Папакиця Олена 

Костянтинівна 

До 2014р. Регіональний 

благодійний фонд 

сприяння інформаційно 

–психологічним 

дослідженням 

«ПСИІНФО" 

2010 «Психологічні особливості розвитку 

інформаційної готовності майбутніх 

інженерів до професійної діяльності» 

19.00.07 

 

НПУ ім. 

М.Драгоманова, 

21.05.14  

 

119. Чеботарьова 

Аліна Іванівна 

До 2014р. старший 

викладач кафедри 

методики професійного 

навчання і новітніх 

технологій 

2010 «Когнітивно – стильові особливості 

розуміння студентами навчального 

тексту» 

19.00.07 

 

Південно-укр.унів.  

м.Одеса, 27.12.2014 

 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36103013/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36103013/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36103013/
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виробництва ІПО 

інженерно-

педагогічних 

працівників (м. 

Донецьк) ДЗВО УМО 

120. Гончарова Лариса 

Анатоліївна   

практичний психолог 

спеціалізованої школи 

№181 ім. І. Кудрі,  

м. Київ 

2010 «Психологічні чинники розвитку творчої 

активності людей похилого віку» 

19.00.07 

 

Ун-т 

удосконал.вчителів 

ім.Грінченка 

м.Київ, 28 березня 

2017 

121. Гончаренко 

Наталія 

Володимирівна 

 

 

заступник начальника 

управління спорту - 

начальник відділу 

спорту вищих 

досягнень , Департамент 

молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації 

2010 Психологічні чинники збереження 

психічного здоров'я майбутніх лікарів 

 19.00.04 -  Інститут психології 

імені Г. С. Костюка 

(Київ), 2015 

122. Драч Ірина 

Іванівна (докторант) 

Інститут вищої освіти 

НАПН, проректор з 

наукової роботи 

2011 «Теоретичні і методичні засади 

управління формуванням професійної 

компетентності магістрів педагогіки 

вищої школи» 

13.00.06  

 

ДЗВО УМО, 

23.01.2014   

 

123. Самойленко 

Олексій 

Олександрович 

ДЗВО «УМО» доцент 

кафедри філософії і 

освіти дорослих 

2011 «Організаційно – педагогічні умови 

підвищення кваліфікації керівників 

професійно – технічних навчальних 

закладів на основі технологій 

дистанційного навчання» 

13.00.04   

 

Житомир 

Пед.унів.ім.Франка 

25.02.15 

124. Чернишова Марія 

Олександрівна 

 2011 «Формування готовності майбутніх 

менеджерів організації до дослідницької 

діяльності» 

13.00.04  

 

І-т пед.освіти і 

освіти дорослих 

М.Київ, 22.10.14 

125. Луніна Вікторія 

Юріївна   

Харківська академія 

неперервної освіти, 

зав.центром 

інноваційного розвитку 

2011 «Розвиток творчого потенціалу вчителя в 

умовах центру освітніх інновацій 

інституту післядипломної  педагогічної 

освіти» 

13.00.04  

 

 

НПУ ім Короленка 

м.Полтава, 

29.12.16, 

126. Гущина Наталія 

Іванівна 

Доцент ДЗВО УМО 2011 «Розвиток цифрової компетентності 

вчителів початкових класів в умовах 

проектної діяльності» 

13.00.04  

 

ДЗВО 

УМО»18.04.19 

 

127. Погрібна Доцент кафедри  2011 “Тенденції розвитку екологічної освіти 13.00.01  Східноукр. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90414790
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http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%93.%20%D0%A1.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%B0
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Лариса 

Станіславівна  

 

української мови та 

літератури, іноземних 

мов та перекладу У-т 

«Україна» 

учнів початкової школи у Великій 

Британії” 

 нац. ун-т ім. В. 

Даля. - Київ, 

2016 

128. Пастух Людмила 

Василівна 

Хмельницький Обл. 

центром ППСР 

2011 «Сензитивність особистості практичних 

психологів системи освіти як чинник 

ефективності її діяльності» 

19.00.07 

 

НПУ 

ім.М.Драгоманова 

17.05.16, 

129. Інжиєвська Леся 

Анатоліївна 

Доцент ДЗВО УМО 2011 «Особистісний розвиток майбутніх 

психологів арт – засобами в умовах 

післядипломної освіти» 

19.00.07 

 

Нац.Ун-т 

ім.Т.Шевченка 

М.Київ14.04.17 

130. Пустовалов Іван 

Вікторович 

Керівник Зазимського 

закладу загальної 

середньої освіти 

2011 «Психологічні особливості ціннісно – 

смислової сфери особистості підлітків в 

сім’ях повторного шлюбу» 

19.00.07 Нац.пед.ун. ім.. 

М.Драгоманова, 

31.05.17 

 

131. Шевякова Наталія 

Леонідівна   

Викладач психології 

Нікопольського нац.. 

держ. Пед. училища. 

2011 «Особливості емоційно – вольової 

регуляції особистості в перехідний період 

від підліткового до юнацького віку» 

19.00.07 

 

Харківський ун-т 

Сковороди 

6.12.13 

132. Олійник 

Володимир Вікторович 

(докторант) 

ДЗВО УМО 2012 Теоретико – методологічні засади 

державного управління післядипломною 

освітою в контексті євроінтеграції 

25.00.02 . Ін-т законодавства 

Верховної Ради 

України 

19.12.18 

133. Кравчинська 

Тетяна Сергіївна 

ДЗВО УМО 2012 «Управління мотивацією професійної 

діяльності педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів» 

13.00.06  

 

ДЗВО УМО, 

28.12.15 

134. Коробко Наталія 

Віталіївна 

Університет «Крок» 2012 «Формування професійної мобільності 

майбутніх магістрів педагогіки вищої 

школи» 

13.00.04 

 

ім.Г.Сковор. 

Переяслав-Хмельн. 

ДПУ,  7.04.17,  

135. Стойчик Тетяна 

Іванівна 

Криворізький 

професійний гірничо-

технологічний ліцей, м. 

Кривий Ріг, заступник 

директора 

2012 «Організаційно – педагогічні засади 

підготовки робітників гірничого профілю 

в професійно – технічних навчальних 

закладах» 

13.00.04 

 

Ін-т пед. І осв. 

доросл. 

М.Київ? 29.04.15,  

 

136. Діденко 

Марина Сергіївна 

 

ДЗВО УМО 2012 «Психологічні особливості розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів організацій» 

19.00.07 –  

 

І-тут пед. освіти та 

освіти дорослих  

м.Київ28.03.19 

 

137. Кот Валерія 

Геннадіївна 

 2012  Психологічні умови професійної 

самореалізації працівників сфери 

19.00.07 с  Київський 

університет імені 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

 

рекламного бізнесу Бориса Грінченка 

(Київ) 

2017 

138. Полякова Віталія 

Іванівна 

Директор гімназії №109 

ім.Шевченка 

Печерського району 

м.Києва 

2012 «Соціально – психологічні умови 

розвитку гендерної толерантності 

вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

19.00.07  

 

І-т Психології 

ім.Костюка 

31.10.18 

139. Брюховецька 

Олександра Вікторівна 

(докторант) 

Професор кафедри 

ДЗВО УМО 

2013 «Психологічні основи формування 

професійної толерантності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів  

19.00.10 Ін – т  псих. ім. 

Костюка НАПН 

України 

27.11.18 

140. Купрієвич 

Вікторія Олександрівна 

ДЗВО УМО, викладач 

кафедри  

2013 «Педагогічні умови професійного 

самовдосконалення керівників 

професійно –технічних навчальних 

закладів в процесі підвищення 

кваліфікації» 

13.00.04  ДЗВО УМО, 

м.Київ 22.11.18 

141. Бажан Сергій 

Петрович 

Директор 

індустріального 

коледжу ДЗВО 

«Український – 

державний  хіміко – 

технологічний 

університет» 

2013 «Управління процесом практичної 

підготовки молодших спеціалістів 

технічних спеціальностей в умовах 

навчально – науково-виробничого 

комплексу» 

13.00.06  

 

ДЗВО УМО 

М.Київ, 27.04.2017 

 

142. Шевченко 

Світлана Вікторівна 

До 2020 р. ДЗВО УМО 2013 «Психологічні особливості розвитку 

довіри до себе у майбутніх психологів» 

19.00.07 

 

І-т Психології 

ім.Костюка 

М.Київ 09.10. 18 

143. Хілько Світлана 

Олександрівна 

Доцент кафедри ДЗВО 

УМО 

2013 «Психологічні умови формування 

толерантності до невизначеності 

майбутніх психологів» 

19.00.07  

 

І-тут пед осв. І осв. 

дорослих 

м.Київ, 31.10.18 

 

144. Тіунова Альона  

Олегівна 

 2013 «Психодіагностика та психокорекція 

порушень образу тіла у підлітків» 

19.00.07  

 

НПУ ім.. 

Драгоманова 

м.Київ 29.06.16, 

145. Максименко 

Олена Георгіївна 

(докторантура) 

Доцент кафедри 

педагогіки, психології 

та менеджменту 

Білоцерківського ІНПО 

2014 «Психологія самодепривації 

особистісного розвитку суб’єкта» 

19.00.07 

 

І–т Психології ім. 

Костюка 

м.Київ 29.03.17 

146. Ситар Іванна  2014 «Розвиток теорії та технологій наукового 13.00.06  ДЗВО «УМО» 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Валеріївна управління загальноосвітнім навчальним 

закладом»  

 м.Київ21.06.2018 

 

147. Лемещенко 

Оксана Рудольфівна 

До 2014 р.старший 

викладач кафедри 

гуманітарної та 

фундаментальної 

підготовки 

Сєвєродонецького 

інституту 

Міжрегіональної академії 

управління персоналом 

2014 Соціально-психологічні умови 

формування у старшокласників готовності 

до усвідомленого батьківства 

19.00.07  Східноукраїнський 

нац. університет 

ім.В. Даля 

(Сєвєродонецьк), 

2016 

148. Бурий  Сергій 

Володимирович 

Заступник директора 

департаменту 

військової освіти та 

науки МО України 

2015 «Формування управлінської культури 

майбутніх офіцерів в процесі практичної 

підготовки у вищих військових 

навчальних закладах» 

13.00.06 

 

Черкаський НУ 

м.Черкаси 18.12.18 

149. Казакова 

Світлана 

Володимирівна 

Ст.викладач кафедри 

психології управління 

ЦІПО УМО 

2015 Розвиток психологічної готовності 

керівників  професійно-технічних 

навчальних накладів до маркетиргу 

освітніх послуг 

19.00.07  2020 рік,  Інституту 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

150. Андрощук 

Ірина Миколаївна 

(докторантура) 

 

До 2020р. ДЗВО 

«УМО», викладач 

кафедри педагогіки 

управління та 

адміністрування» 

2016 «Система управління професійним 

розвитком викладачів кафедр 

менеджменту університетів республіки 

«Польща» 

13.00.06 ДЗВО УМО 

20.12.18 

 

Випускники - Доктори філософії , які захистили дисертації: 

 

011 - Освітні, педагогічні науки: 
Говорухуа Наталія Олександрівна, науковий керівник д.п.н., доцент Н.О.Приходькіна; захист 26 березня.2021 року. Тема «Соціально-

педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець  ХХ – початок ХХІ ст.)»; 
Сологуб Олександра Станіславівна, науковий керівник к.п.н., доцент  В.В.Гуменюк;  захист 23 березня.2021 року. Тема «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації»; 

Зварич Ганна Володимирівна, науковий керівник д.п.н., професор Сіданіч І.Л. , захист 23 вересня 2021 року. Тема «Моніторинг якості 

освітніх послуг у закладахзагальної середньої  освіти»; 

Дмитрук Зоя Анатоліївна, науковий керівник к.п.н., доцент  Махиня Т.А., захист 27 січня 2022 року. Тема «Управління процесом 

позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг»; 

Шкура Геннадій Анатолійович, науковий керівник д.п.н., професор Рябова З.В., захист 27 січня 2022 року. Тема «Управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти»; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90423573
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90423573
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%90423573
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F


 

Докторович Валерія Миколаївна, науковий керівник д.п.н., професор Сергеєва Л.М., захист 15 лютого 2022 року. Тема «Управління 

інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; 

Денисової Анастасія Володимирівна, науковий керівник д.п.н., професор Сидоренко В.В., захист 15 лютого 2022 року.  

Тема «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти». 

 

053- «Психологія»: 

 
Балахтар Катерина Сергіївна, науковий керівник, к.психол.н., доцент Москальова А. С., захист 25 червня 2021 року. Тема «Особливості 

впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти»; 

Павлюк Оксани Дмитрівни,   науковий керівник  д.психол.н., професор Бондарчук О.І., захист 23 квітня 2021 року. Тема «Психологічні 

умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ»; 

Гомольська Лілія  Петрівна, науковий керівник д.психол.н., професор Данилюк І.В., захист 03 вересня 2021 року.  Тема «Соціально-

психологічні особливості впливу бренд-комунікацій на споживчу поведінку студентської молоді»; 

Тягур Любомира Миронівна,  науковий керівник  д.психол.н., професор Бондарчук О.І.,  захист 10 лютого 2022 року. Тема  «Психологічна 

безпека освітнього середовища як чинник самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу»; 

Танасійчук Володимир Іванович,  науковий керівник д.психол.н., професор Балахтар В.В., захист 10 лютого 2022 року. Тема «Психологічні 

особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб». 

 

 

281 «Публічне  управління та адміністрування» 

 

Марусіна Лариса Миколаївна, науковий керівник д.н. з держ.упр., професор Діденко Н.Г., захист 18 лютого 2021 року.  

Тема «Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 

галузі (регіональний аспект)»; 

Циган Віктор Васильович, науковий керівник .н. з держ.упр., професор Діденко Н.Г., захист 18 лютого 2021 року.  

Тема «Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти» ; 

Сандрачук Ярослав Володимирович, науковий керівник .н. з держ.упр., професор Діденко Н.Г., захист  09 грудня 2021 року. 

Тема «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади»; 

Супрун Костянтин В’ячеславович, науковий керівник .н. з держ.упр., професор Алейнікова О.В., захист 26 січня 2022 року. 

Тема «Публічне управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення»  

 


