
Тематика дисертаційних робіт здобувачів PhD  

Спеціальність – 011- Освітні, педагогічні науки 

 
ПІП аспіранта Тема дисертації Затв. 

Теми на вченій 

раді 

Затв. на 

Координаційній 

раді НАПН 

Науковий 

керівник 

Кафедра 

Прийом 2016 рік 

1. Заєць Наталія 

Юхимівна  

Формування готовності до професійної 

мобільності майбутніх керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах 

магістратури 

19.04.2017 

Протокол №4 

16.05.2017 

Протокол №3 

Тимошко Г.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

2. Іващенко 

Марина 

Миколаївна  

Формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх бакалаврів з управління та 

адміністрування із застосуванням цифрових 

технологій 

21.12.2016 

Протокол №13 

29.01.2019 

Протокол №1 

Самойленко 

О.О., к.пед.н., 

доцент 

відкритих освітніх 

систем та інф-

ком. технологій 

3. Махновець 

Юлія Анатоліївна  

Професійний розвиток учителів початкової 

школи у системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів 

21.11.2016 р 

Протокол №12 

31.01.2017 

Протокол №1 

Сорочан Т.М., 

д.пед.н., 

професор 

філософії і освіти 

дорослих 

4. Бегас (Стешиц) 

Ірина Вікторівна  

 

академвідпустка 

Управління професійним розвитком учителів 

приватних загальноосвітніх навчальних закладів 

на засадах педагогічної акмеології 

 

08.02.2017 

Протокол № 2 

28.03.2017 

Протокол №2 

Сіданіч І.Л., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

5. Івасів Ольга 

Василівна  

Організаційно-педагогічні засади експертного 

оцінювання проектної діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів 

21.12.2016 

Протокол №13 

28.03.2017 

Протокол №2 

Боднар О.С., 

д.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

6. Волошина  

Людмила 

Олександрівна  

Управління маркетинговою діяльністю 

загальноосвітнього навчального закладу в 

умовах сільської місцевості 

21.12.2016 

Протокол №13 

28.03.2017 

Протокол №2 

Рябова З.В., 

д.пед.н., 

професор 

менеджменту 

освіти та права 

 

 



Прийом  2017 року 

ПІП аспіранта Тема дисертації Затв. 

теми на вченій 

раді 

Затв. на 

Координаційній 

раді НАПН 

Науковий 

керівник 

Кафедра 

1. Говоруха 

Наталія 

Олександрівна 

Соціально-педагогічні умови розвитку 

волонтерського руху в Україні (кінець  ХХ – 

початок ХХІ ст.) 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

25.09.2018, 

Протокол №4 

Приходькіна 

Н.О., к.пед.н., 

доцент 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

2. Філіппова Ліна 

Леонідівна  

 

академвідпустка 

Підготовка викладачів педагогіки до 

проектування виховної діяльності 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

 Сіданіч І.Л., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

3. Дмитрук Зоя 

Анатоліївна  

Управління процесом позиціонування закладу 

загальної середньої освіти на регіональному 

ринку освітніх послуг 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

29.05.2018, 

Протокол №3 

Махиня Т.А., 

к.пед.н., доцент 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

4. Гордієнко 

Людмила 

Анатоліївна 

Управління розвитком професійної 

мобільності педагогів у закладах загальної 

середньої освіти 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 
 Тимошко .Г.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

5. Сологуб 

Олександра 

Станіславівна 

Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб 

у процесі підвищення кваліфікації 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 
25.09.2018, 

Протокол №4 

Гуменюк В.В., 

к.пед.н., доцент 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

6. Уклеїна Лілія 

Анатоліївна 

Управління підготовкою майбутніх 

адміністраторів сфери підприємництва у 

закладах професійно-технічної освіти 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

29.05.2018, 

Протокол №3 

Сергеєва Л.М., 

д.пед.н., 

професор 

Професійної та 

вищої освіти 

7. Докторович 

Валерія 

Миколаївна  

Управління інноваційною діяльністю закладу 

професійно-технічної освіти 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

29.05.2018, 

Протокол №3 

Сергеєва Л.М., 

д.пед.н., 

професор 

Професійної та 

вищої освіти 

8. Котелевець 

Катерина 

В’ячеславівна 

Управління приватним закладом загальної 

середньої освіти на адаптивних засадах 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

28.05.2019  

Протокол №3 

Кириченко М.О., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

9. Близнюк Професійна підготовка майбутніх офіцерів 20.12.2017 р. 30.06.2020 Дубініна О.В., публічного 



Валентин 

Володимирович 

правоохоронної діяльності Збройних Сил 

України в умовах бакалаврату 

Протокол №9 Протокол №3 к.пед.н., доцент управління і 

проектного 

менеджменту 

10. Харченко 

Тетяна 

Петрівна   

Управління маркетинговими комунікаціями 

закладу професійно-технічної освіти 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

29.05.2018 

Протокол №3 

Рябова З.В., 

д.пед.н., 

професор 

менеджменту 

освіти та права 

11. Бринь 

Людмила 

Іванівна 

Неформальна педагогічна освіта дорослих у 

громадських релігійних організаціях України 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

27.11.2018 

Протокол №5 

Сіданич І.Л., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

12. Кабацька 

Вікторія 

Вікторівна 

Формування готовності працівників 

благодійних організацій до надання освітніх 

послуг в умовах неформальної освіти 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

27.11.2018, 

Протокол №5 

Отич О.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

13. Жураківська 

Людмила 

Трофимівна 

академвідпустка 

Розвиток творчого потенціалу керівника 

позашкільного навчального закладу 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

 Отич О.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

14. Литвиненко 

Олена  

Володимирівна 

академвідпустка 

Розвиток позитивного іміджу навчального 

закладу 

 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

 Отич О.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

15. Мадюдя 

Оксана 

Вікторівна 

академвідпустка 

Формування лідерських якостей керівників 

приватних навчальних закладів 

 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

 Маслов В.І., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

16. Дедюх Євген 

Валерійович 

 

відрахований 

Управління освітнім процесом дитячо-

юнацької спортивної школи із застосуванням 

маркетингових технологій 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

27.11.2018 

Протокол №5 

Сіданич І.Л., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

17. Забава 

Світлана 

Миколаївна 

Розвиток педагогічної культури прийомних 

батьків у центрах соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

26.11.2019  

Протокол №6 

Отич О.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

18. Зварич Моніторинг якості освітніх послуг у закладах 20.12.2017 р. 27.11.2018 Сіданич І.Л., педагогіки, 



Ганну 

Володимирівну 

загальної середньої освіти 

(спеціалізація – теорія і методика управління 

освітою) 

Протокол №9 Протокол №5 д.пед.н., 

професор 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

19. Борсук 

Дмитро 

Валерійович 

Управління маркетинговими комунікаціями 

закладу загальної середньої освіти 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

25.09.2018 

Протокол №4 

Махиня Т.А., 

к.пед.н., доцент 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

20. Борсук 

Олеся 

Володимирівна 

Розвиток маркетингової компетентності 

керівників гуртків закладів позашкільної 

освіти в системі неформальної освіти 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

29.05.2018 

Протокол №3 

Ануфрієва О.Л., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

21. Волчкова 

Світлана Іванівна 

Управління якістю освітніх послуг у закладах 

спеціалізованої освіти мистецького профілю 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

25.09.2018 

Протокол №4 

Приходькіна 

Н.О., к.пед.н., 

доцент 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

22. Шкура 

Геннадіяй 

Анатолійович 

Управління проєктною діяльністю закладу 

позашкільної освіти 

 

20.12.2017 р. 

Протокол №9 

26.11.2019 

Протокол №6 

Рябова З.В., 

д.пед.н., 

професор 

менеджменту 

освіти та права 

23. Спиридонов

а Євгенія 

Олександрівна 

Управління формуванням правової 

компетентності бакалаврів технічних 

спеціальностей в умовах коледжу 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Бажан С.П., 

к.пед.н. 

менеджменту 

освіти та права 

 

Прийом 2018 рік 

ПІП аспіранта Тема дисертації Затв. 

теми на вченій 

раді 

Затв. на 

Координаційній 

раді НАПН 

Науковий 

керівник 

Кафедра 

1. Аниськіна 

Світлана 

Анатоліївна 

Ідеї морального розвитку особистості у творчій 

спадщині І. Канта 

 

19.12.2018 р. 

Протокол №10 

 26.11.2019 

Протокол № 6  

Отич О.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

2. Баглай Олег 

Олександрович 

Формування аналітичної компетентності у 

майбутніх магістрів правоохоронної діяльності 

19.12.2018 р. 

Протокол №10 

 Сорочан Т.М. 

д.пед.н., 

професор 

Філософії та 

освіти дорослих  

3. Білоножко 

Олена Вікторівна  

Розвиток педагогічної культури вчителів ліцеїв 

у системі методичної роботи 

 

19.12.2018 р. 

Протокол №10 

27.03.2019   

Протокол №2 

Сорочан Т.М. 

д.пед.н., 

професор 

Філософії та 

освіти дорослих  



4. Віролайнен 

Оксана Василівна 

Розвиток професійної компетентності вчителя в 

організації дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти 

19.12.2019 р. 

Протокол№10 

 

 Андрощук І.М.,  

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

5. Шульгіна 

Олена Вікторівна 

Розвиток правової культури педагогічних 

працівників центрів професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості  

18.03.2020 р. 

Протокол №4 

30.06.2020 . 

Протокол №3 

Дубініна О.В.,  

к.пед.н., доцент 

публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

6. Юрков 

Анатолій 

Вікторович 

Формування готовності майбутніх психологів до 

професійної діяльності у Збройних Силах 

України 

18.03.2020 р. 

Протокол№4 

30.06.2020  

Протокол №3 

Дубініна О.В.,  

к.пед.н., доцент 

публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

7. Єщенко 

Марина 

Миколаївна  

Управління розвитком громадянських 

компетентностей керівників закладів загальної 

середньої освіти у системі післядипломної 

педагогічної освіти  

19.12.2018 р. 

Протокол№10 

27.03.2019  

Протокол №2 

Клокар Н.І.,  

д.пед.н., 

професор 

менеджменту 

освіти та права 

8. Баранцова 

Тетяна Вікторівна 

Управління розвитком інклюзивного освітнього 

середовища в закладах загальної середньої 

освіти 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Рябова З.В.,  

д.пед.н., 

професор 

менеджменту 

освіти та права 

9. Бакум Павло 

Юрійович  

 

відрахований 

   Касьян С.П., 

к.пед.н., доцент 

відкритих 

освітніх систем 

та інф-ком. 

технологій 

10. Вишневська 

Ганна Петрівна 

Управління розвитком творчого потенціалу 

педагогічного колективу закладу загальної 

середньої освіти 

25.06.2020 р. 

Протокол №7 

 Тимошко Г.М.,  

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

11. Давидова 

Наталія Андріївна  

Управління розвитком медіакультури керівників 

закладів загальної середньої освіти в системі 

методичної роботи 

19.12.2018 р. 

Протокол №10 

28.05.2019  

Протокол №3 

Лузан Л.М., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

12. Горішна 

Оксана 

Мирославівна  

Управління змінами в освітньому процесі 

закладу загальної середньої освіти 

19.12.2018 р. 

Протокол №10 

27.03.2019    

Протокол №2 

Боднар О.С. 

д.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

13. Ніколаєва 

Оксана 

Розвиток проєктної діяльності вчителів 

природничо-математичних предметів в умовах 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Приходькіна 

Н.О.,  к.пед.н., 

педагогіки, 

адміністрування 



 

Прийом 2019 рік 

 

ПІП аспіранта Тема дисертації Затв. 

теми на вченій 

раді 

Затв. на 

Координаційній 

раді НАПН 

Науковий 

керівник 

Кафедра 

1. Даценко 

Вадим 

Вікторович 

академвідпустка 

і відрахований 

Формування управлінських навичок сучасного 

фахівця засобами коучингу в неформальній 

освіті 

 

 

18.03.2020 р. 

Протокол №4 

 Бурлаєнко Т.І., 

к.пед.н., доцент 

економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

2. Демків 

Анна 

Миколаївна 

Професійний розвиток викладачів навчально-

методичних центрів цивільного захисту в 

процесі підвищення кваліфікації 

19.12.2019, 

Протокол № 7 

31.03.2020 р. 

Протокол №2 

Петренко Л.М., 

д.пед.н., 

професор 

професійної та 

вищої освіти 

 

3. Калугіна 

Юлія 

Володимирівна 

Розвиток громадянської компетентності учнів 

закладів загальної середньої освіти на уроках 

суспільно-політичних дисциплін» 

19.12.2019 

Протокол № 7 

 Базелюк В.Г, 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

4. Костюченко 

Олександр 

Миколайович  

 

академвідпустка 

  Отич О.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

5. Логінов 

Андрій 

Юрійович 

Професійний розвиток вчителя в умовах 

диверсифікації післядипломної освіти 

19.12.2019 

Протокол № 7 

 Оліфіра Л.М., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

6. Чарупа 

Марія Сергіївна 

Управління розвитком білінгвальної освіти 

учнів початкових класів 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Рябова З.В., 

д.пед.н., 

менеджменту 

освіти та права 

Миколаївна закладів загальної середньої освіти доцент та соціальної 

роботи 

14. Скрипка 

Катерина 

Сергіївна  

Управління підготовкою керівників закладів 

загальної середньої освіти до організації 

інклюзивного навчання в системі методичної 

роботи 

19.12.2018 р. 

Протокол №10 

28.05.2019   

Протокол №3 

Лузан  Л.М., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

15. Цицюра 

Ксенія Валеріївна 

Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з 

бізнес-економіки в університетах Китайської 

Народної Республіки 

19.12.2018 р. 

Протокол №10 

31.03.2020 р. 

Протокол №2 

Романова Г.М.,  

д.пед.н., 

професор 

Професійної та 

вищої освіти 

 



Академвідпустка професор 

7. Марчук 

Інна 

Володимирівна 

Державно-громадське управління розвитком 

загальної середньої освіти України 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Кириченко М.О., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

8. Осадчук 

Валентина 

Володимирівна 

Становлення і розвиток відкритих університетів 

США та Канади в контексті розбудови відкритої 

освіти в України 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Кириченко М.О., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

9. Байназаров

а Олена 

Олександрівна 

Управління якістю загальної середньої освіти в 

об’єднаній територіальній громаді 

19.12.2019 

Протокол № 7 

 Сорочан Т.М., 

д.пед.н., 

професор 

Філософії і освіти 

дорослих 

10. Бобова 

Людмила 

Миколаївна 

Управління адаптацією іноземних громадян та 

осіб без громадянства до навчання у закладах 

вищої освіти України 

19.12.2019 

Протокол № 7 

 Оліфіра Л.М., 

к.пед.н., доцент 

менеджменту 

освіти та права 

11. Коломоець 

Олена Миколаївна 

академвідпустка 

   Сорочан Т.М., 

д.пед.н., 

професор 

Філософії і освіти 

дорослих 

12. Миткаленна 

Юлія Сергіївна  

 

академвідпустка 

  Тимошко Г.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

13. Пасічнюк 

Юлія Миколаївна  

 

академвідпустка 

  Тимошко Г.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

14. Чумак 

Вадим 

Геннадійович 
Перебував в 
академвідпустці  

2019-2020р. 

Управління процесом професійного розвитку 

ІТ-фахівців в умовах неперервної освіти 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Рябова З.В., 

д.пед.н., 

професор 

менеджменту 

освіти та права 

 

 

 

 

 



Прийом 2020 

 

ПІП аспіранта Тема дисертації Затв. 

теми на вченій 

раді 

Затв. на 

Координаційні 

раді НАПН 

Науковий 

керівник 

Кафедра 

1. Кісельова 

Яна 

Володимирівна  

Розвиток аналітичної компетентності вчителів у 

внутрішній системі забезпечення якості освіти 

ліцею 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Дьомічев К.Е. 

к. техн. н, 

доцент 

менеджменту 

освіти та права 

2. Сірик 

Оксана 

Михайлівна 

Управління внутрішньої системи забезпечення 

якості освітнього процесу закладу вищої освіти 

в умовах автономії 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Дьомічев К.Е. 

к. техн. н, 

доцент 

менеджменту 

освіти та права 

3. Юрійчук 

Іван 

Ярославович 

Управління освітнім процесом на основі 

інформаційної системи забезпечення якості 

освіти в закладах загальної середньої освіти 

18. 03.2020 

Протокол №4 

 Дьомічев К.Е. 

к. техн. н, 

доцент 

менеджменту 

освіти та права 

4. Короїд 

Тетяна 

Вікторівна 

Управління педагогічною майстерністю 

вчителів закладів загальної середньої освіти в 

умовах неформальної освіти 

 

  Махиня Т.А., 

к.пед.н., доцент 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

5. Остапенко 

Юлія 

Володимирівна 

Формування комунікативної компетентності 

майбутніх медичних сестер у процесі фахової 

підготовки 

  Тимошко Г.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

6. Лук’янчикова 

Тетяна 

Володимирівна 

Інформаційно-комунікаційні аспекти змішаного 

навчання в науковому ліцеї 

  Антощук С.В.,  

к.пед.н., доцент 

Інформаційних та 

ком.технол. 

7. Гусєва 

Марія 

Валеріївна   

 

відрахована 

  Тимошко Г.М., 

д.пед.н., 

професор 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

8. Пушкар 

Наталія 

Володимирівна 

   Рябова З.В.,  

д.пед.н., 

професор 

менеджменту 

освіти та права 

9. Сохань 

Наталія 

Федорівна 

Організація партнерської державно-громадської 

взаємодії в гімназії 

24.02.2021, 

протокол №2 

 Онаць О. М., 

к.пед. н., ст. 

наук.спів. 

менеджменту 

освіти та права 



 

 

 

 

 

10. Коновалов 

Олександр 

Дмитрович 

Формування професійної компетентності 

пілотів-інструкторів цивільної авіації у процесі 

фахової підготовки 

23.12.2020, 

Протокол № 12 

 Рожнова Т.Є.,  

к.пед. н., доцент 

педагогіки, 

адміністрування 

та соціальної 

роботи 

11. Шевченко 

Олександр 

Вікторович 

Формування інформаційно-аналітичної 

компетентності майбутніх військових 

журналістів у процесі фахової підготовки 

  Бурлаєнко Т.І.,  

к.пед. н., доцент 

Економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 


