
 

Назва теми дисертаційного дослідження  на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії  

аспірантів ЦДПУ ім. В. Винниченка  

  

Аспіранти 2017-2018 навчального року  

  

 Ахмедова Юлія Нодіржонівна - спеціальність 035 Філологія 

“Морфологічна парадигматика українських власних імен осіб” - науковий 

керівник кандидат філологічних наук, професор Ковтюх С. Л.  

 Безшкуренко Артем Ігорович - спеціальність 032 Історія та 

археологія - “Соціальний портрет міського голови Єлисаветграда Олександра 

Миколайовича Пашутіна” - науковий керівник кандидат історичних наук, 

доцент Філоретова Л. М.  

 Березенко Наталія Олегівна - спеціальність 011 Освітні та 

педагогічні науки - “Розвиток навчальних посібників для початкової школи в 

Україні (1861–1941 рр.)” - науковий керівник доктор педагогічних наук, 

професор Радул О. С.  

 Величко Світлана Миколаївна - спеціальність 035 Філологія - 

“Роман-парабола в сучасній українській літературі (на матеріалі творів Г. 

Пагутак, В. Дочинця)” - науковий керівник кандидат філологічних наук, 

доцент Гольник О. О.  

 Дергачова Ольга Володимирівна - спеціальність 035 Філологія - 

“Олександр Жовна: особливості психопоетики” - науковий керівник доктор 

філологічних наук, професор Михида С. П.  

 Зіненко Богдан Миколайович - спеціальність 011 Освітні та 

педагогічні науки - “Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до 

формування оптимального рухового режиму учнів середньої школи” - 

науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Турчак А. Л.  

 Кобзаренко Максим Олексійович - спеціальність 081 Право - 

“Адміністративно-правове регулювання діяльності прокурора в 

адміністративному процесі” - науковий керівник кандидат юридичних наук, 

доцент Окопник О. М.  

 Мошуренко Олександр Юрійович - спеціальність 014 Середня 

освіта (фізика) - “Методика навчання студентів педагогічних ВНЗ на основі 

інтеграції фізики та технологічних дисциплін” - науковий керівник доктор 

педагогічних наук, професор Садовий М. І.  

 Ободовська Світлана Володимирівна - спеціальність 011 Освітні 

та педагогічні науки - “Розвиток професійної самомотивації майбутнього 

викладача хімії в освітньому середовищі вищого навчального закладу” - 

науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Радул В. В.  

Сальник Катерина Сергіївна - спеціальність 113 Прикладна  



  

математика - науковий керівник кандидат фізико-математичних наук 

Макарчук О. П.  

 Федоренко Владилена Петрівна – спеціальність 014 Середня освіта 

(фізика) - “Міждисциплінарна інтеграція фізики з спеціальними дисциплінами 

у медичних коледжах” - науковий керівник доктор педагогічних наук, 

професор Садовий М. І.   



 

  

Аспіранти 2018-2019 навчального року  

  

 Боровий Дмитро Миколайович - спеціальність 032 Історія та 

археологія - “Розвиток науковцями України теоретичних обґрунтувань 

створення автоматизованих систем керування в ІІ половині ХХ сторіччя” - 

науковий керівник доктор історичних наук, професор Ріжняк Р. Я.  

 Булах Валентина Петрівна - спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки - “Професійна підготовка вчителів англійської мови як іноземної в 

університетах США” - науковий керівник доктор педагогічних наук, професор 

Шандрук С. І.  

 Габорець Ольга Андріїівна - спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки - “Розвиток самоудосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій” - науковий керівник кандидат педагогічних наук, 

доцент Смірнову Л. М.  

 Гайда Василь Ярославович - спеціальність 014 Середня освіта 

(фізика) - “Методика організації самостійної роботи учнів основної школи в 

освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку” - науковий керівник 

доктор педагогічних наук, професор Садовий М. І.  

 Гладков Олег Володимирович - спеціальність 032 Історія та 

археологія - “Зміни в становищі сільського і міського населення Херсонської 

губернії в пореформенний період (селянська і міська реформи)” - науковий 

керівник кандидат історичних наук, доцент Філоретова Л. М.  

 Гуцало Олена Вікторівна - спеціальність 035 Філологія - 

“Аудіовізуальні прийоми психопоетики” - науковий керівник доктор 

філологічних наук, професор Михида С. П.  

 Дем'янчик Валерія Валеріївна - спеціальність 081 Право - 

“Адміністративно-правові засади здійснення правоохоронної функції держави 

структурними підрозділами Міністерства юстиції України” - науковий 

керівник кандидат юридичних наук, доцент Кондратенко В. М.  

 Долгіх Ярослав Вікторович - спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Підготовка майбутнього фахівця музичного мистецтва до 

соціокультурної діяльності в процесі фахової підготовки” - науковий керівник 

доктор педагогічних наук, професор Радул В. В.  

 Іванов Євгеній Ігорович - спеціальність 113 Прикладна математика 

- “Моделювання хвильових рухів у багатошарових рідких середовищах” - 

науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 

прикладної математики, статистики та економіки Авраменко О. В.  

 Кухаренко Олексій Володимирович – спеціальність 113 

Прикладна математика - “Чисельне розв'язання нелінійних рівнянь 

Шредінгера для двошарової рідини” - науковий керівник кандидат 

фізикоматематичних наук, доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки Гуртовий Ю. В.  



  

Лобода Ольга Євгеніївна - спеціальність 011 Освітні, педагогічні  

науки - “Розвиток інтелектуально-творчих здібностей майбутніх 

педагогівмузикантів у процесі професійної підготовки” - науковий керівник 

доктор педагогічних наук, професор Черкасов В. Ф.  

 Ніколенко Людмила Ігорівна - спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Педагогічні умови формування професійної культури 

майбутнього викладача музичного мистецтва” – науковий керівник доктор 

педагогічних наук, професор Стратан Т. Б.  

 Олізько Олена Вікторівна - спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки - “Громадсько-просвітницька діяльність Єлисаветградського товариства 

поширення грамотності та ремесел (1873-1914)” - науковий керівник кандидат 

педагогічних наук, доцент Філоненко О. В.  

 Петренюк Дмитро Анатолійович - спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Підготовка педагога-музиканта до застосування 

коучтехнологій у майбутній професійній діяльності” - науковий керівник 

доктор педагогічних наук, професор Растригіна А. М.  

 Петріченко Олексій Анатолійович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Формування готовності майбутніх учителів математики 

до використання хмарних технологій і соціальних мереж в професійній 

діяльності” - науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Кушнір 

В. А.  

 Скляренко Ігор Васильович - спеціальність 081 Право - 

“Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері управління 

комунальною власністю” - науковий керівник доктор юридичних наук, 

професор Соболь Є. Ю.  

 Токаренко Максим Андрійович - спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Формування готовності майбутніх учителів технологій до 

застосування інтегрованих сервісів Google” - науковий керівник доктор 

педагогічних наук, професор Садовий М. І.  

 Харченко Діана Сергіївна - спеціальність 113 Прикладна 

математика - “Моделювання хвильових процесів в тришаровій 

гідродинамічній системі” - науковий керівник кандидат технічних наук 

Нарадовий В. В.  

 Шевчук Андрій Васильович - спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Релігійне виховання в навчальних закладах Австралії” - 

науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Окольнича Т. В.  

  

Аспіранти 2019-2020 навчального року  

  

 Андрущенко-Лемещук Тетяна Володимирівна – спеціальність 011 

Освітні, педагогічні науки - “Сімейне виховання дітей центральної України 

засобами народної педагогіки (ХІХ – перша чверть ХХ ст.)” - науковий 

керівник доктор педагогічних наук, професор Окольнича Т. В.  



 

 Базан Юлія Володимирівна – спеціальність 032 Історія та 

археологія - “Афганське питання” в роботі Організації об'єднаних націй (1980–

1991 рр.)” - науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Ковальков 

О. Л.  

 Барбулат Марія Русланівна – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Проблема “само” у формуванні професіоналізму 

майбутнього педагога (історичний аспект)” - науковий керівник доктор 

педагогічних наук, професор Радул В. В.  

 Бевз Анна Володимирівна – спеціальність 014 Середня освіта 

(фізика) - “Професійне спрямування навчання фізики та астрономії майбутніх 

фахівців інженерної механіки у закладах фахової передвищої освіти” науковий 

керівник доктор педагогічних наук, професор Садовий М. І.  

 Васютинська Єлена Артурівна – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Розвиток медичної освіти на Єлисаветградщині (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття)” - науковий керівник доктор 

педагогічних наук, доцент Філоненко О. В.  

 Вергун Ігор Вячеславович – спеціальність 014 Середня освіта 

(фізика) - “Білінгвальний підхід до методики навчання фізики в старшій 

школі” - науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Трифонова О. 

М.  

 Демідов Валерій Вікторович – спеціальність 113 Прикладна 

математика -  “Моделювання поширення випадкових хвиль в одношаровій 

гідродинамічній системі скінченної глибини” - науковий керівник кандидат 

технічних наук Нарадовий В. В.  

 Довгенко Володимир Вячеславович – спеціальність 113 

Прикладна математика - “Моделювання динаміки ринкових процесів з 

ефектом насичення” - науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, 

доцент Акбаш К. С.  

 Жигора Валерій Сергійович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Педагогічні умови використання мас-медіа в професійній 

підготовці майбутнього вчителя іноземних мов” - науковий керівник доктор 

педагогічних наук, професор Савченко Н. С.  

 Іващенко Богдан Ігорович – спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки - “Формування інформаційної культури майбутнього вчителя хімії в 

процесі науково-дослідної роботи” - науковий керівник доктор педагогічних 

наук, доцент Галета Я. В.  

Кіблик Дар’я Володимирівна – спеціальність 081 Право 

“Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної 

політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю” - науковий 

керівник доктор юридичних наук, професор Соболь Є.Ю.  

 Малець Дмитро Олександрович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Організаційно-педагогічне забезпечення фізичного 

розвитку учнів приватних шкіл Кувейту (на прикладі американської системи 



  

навчання)” - науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Турчак 

А. Л. .  

 Мартинюк Євгеній Ярославович – спеціальність 081 Право - 

“Адміністративна відповідальність посадових осіб за невиконання законних 

вимог прокурора” - науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент 

Юрах В.М.  

 Нікітін Владислав Дмитрович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Підготовка майбутнього вчителя хімії до застосування 

засобів ІКТ в професійній діяльності” - науковий керівник доктор 

педагогічних наук, доцент Галета Я. В.  

 Патлата Ганна Вадимівна – спеціальність 035 Філологія - 

“Латинізми в сучасній українській мові: сучасний та культурний аспекти” - 

науковий керівник доктор філологічних наук, професор Семенюк О. А.  

 Підлубна Юлія Василівна – спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки - “Підготовка майбутніх вчителів музики до розвитку 

поліфункціонального жіночого голосу в процесі вивчення вокальних 

дисциплін” - науковий керівник доктор педагогічних наук, професор 

Растригіна А. М..  

 Пузаков Дмитро Володимирович – спеціальність 081 Право 

“Адміністративно-правові засади соціально-економічного розвитку на 

місцевому рівні” - науковий керівник доктор юридичних наук, професор 

Манжула А. А.  

 Романькова Катерина Олександрівна – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Формування готовності до самоудосконалення 

майбутнього вчителя географії” - науковий керівник доктор педагогічних 

наук, доцент Галета Я. В.  

 Сошнікова Ксенія Віталіївна – спеціальність 035 Філологія - 

“Динаміка творення психологізму в новій і новітній українській літературі” - 

науковий керівник доктор філологічних наук, професор Михида С. П.  

 Тимошенко Володимир Леонідович – спеціальність 032 Історія та 

археологія - “Повсякденне життя м. Єлисаветграда в роки Першої світової 

війни (1914–1918 рр.)” - науковий керівник кандидат історичних наук, доцент 

Чорний  О. В.  

 Туртуріка Віктор Ігорович – спеціальність 113 Прикладна 

математика - “Моделювання випадкового поля внутрішніх хвиль у двошаровій 

рідині” - науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор 

Авраменко О. В.  

 Чуйко Катерина Віталіївна – спеціальність 032 Історія та 

археологія -“Земські освітні заклади Півдня України в системі народної освіти 

Російської імперії (1864–1917 рр.” - науковий керівник доктор історичних 

наук, доцент Житков О. А.  



 

  

Аспіранти 2020-2021 навчального року  

  

 Богомолов Андрій Альбертович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Формування професійної відповідальності майбутнього 

менеджера-економіста” - науковий керівник доктор педагогічних наук, 

професор Радул В. В.  

 Бойко Вікторія Валентинівна – спеціальність 035 Філологія - 

“Психопоетика Т. Осьмачки” - науковий керівник доктор філологічних наук, 

професор Михида С. П.  

 Гончаренко Іван Сергійович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Формування професійної культури майбутнього вчителя 

спортивно-хореографічних дисциплін у позакласній роботі” - науковий 

керівник кандидат педагогічних наук, доцент Шевченко О. В.  

 Довгополий Олександр Сергійович – спеціальність 014 Середня 

освіта (фізика) - “Науково-методичні основи розробки та використання 

спектрофотометра для астрономічних досліджень у сучасній середній школі” 

- науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Величко С. П.  

 Доможирський Євгеній Вікторович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до 

еколого-збережувальної діяльності в позаурочній роботі” - науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент Чистякова Л. О.  

 Єлькін Валентин Ілліч – спеціальність 113 Прикладна математика 

- “Моделювання внутрішніх хвиль у обмеженій двошаровій гідродинамічній 

системі” - науковий керівник кандидат фізико-математичний наук, доцент 

Гуртовий Ю. В.  

 Заєць Ростислав Геннадійович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Формування громадянської активності у студентів 

закладів освіти Сполучених Штатів Америки” - науковий керівник доктор 

педагогічних наук, доцент Чередніченко Н. Ю.  

 Коваленко Наталія Олександрівна – спеціальність 081 Право - 

“Адміністративно-правові засади медіації в адміністративному судочинстві” - 

науковий керівник  доктор юридичних наук, професор Кондратенко В. М.  

 Костецький Сергій Сергійович – спеціальність 081 Право - 

“Адміністративні функції керівництва суду у розрізі судової реформи та 

протидії корупції” - науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент 

Сокуренко О. А.  

 Мацюк Андрій Андрійович – спеціальність 032 Історія та 

археологія - “Взаємини українських і російських політичних емігрантів у 

країнах Європи (1920-ті роки)” - науковий керівник кандидат історичних наук, 

доцент Бабак О. І.  



 

 Мічкур Світлана Михайлівна – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів 

хореографії в країнах ЄС” - науковий керівник доктор педагогічних наук, 

професор Шандрук С. І.  

 Москальчук Катерина Віталіївна – спеціальність 032 Історія та 

археологія - “Оборонні бої 6-ї та 12-ї радянських армій влітку 1941 року: 

джерелознавчий аналіз проблеми” - науковий керівник кандидат історичних 

наук, доцент Чорний О. В.  

 Присяжний Віталій Вікторович – спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки - “Професійна підготовка фахівців музичного мистецтва у 

рефлексіях вітчизняних науковців” - науковий керівник доктор педагогічних 

наук, професор Черкасов В. Ф.  

 Харченко Євгеній Сергійович – спеціальність 014 Середня освіта 

(фізика) - “Співвідношення віртуального і реального у вивченні молекулярно-

кінетичної теорії будови речовини в старшій школі” - науковий керівник 

доктор педагогічних наук, професор Величко С. П.  

 Чалий Сергій Олексійович – спеціальність 113 Прикладна 

математика - “Стохастичний хвильовий рух на поверхні рідкого 

гідродинамічного середовища” - науковий керівник доктор педагогічних наук, 

професор Авраменко О. В.  

 Шаповалов Владислав Ігорович – спеціальність 014 Середня освіта 

(фізика) - “Методика вивчення властивостей рідких кристалів у курсі фізики 

основної школи” - науковий керівник доктор педагогічних наук, професор 

Величко С. П.  


