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ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

95-96
місце

2019 –

118-те 

Рейтинг SciVerse Scopus 107 
місце2019 –

111-те 

Рейтинг Вебометрікс
151 

місце

Рейтинг  «Топ-200 Україна» 107 
місце 2019 –

149-те 
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Загальне місце в рейтингу "Топ 200" Scopus



338 викладачів,

із них 324 штатних працівників

61 доктор наук, професор,

225 кандидатів наук, доцентів.

У складі науково-педагогічних

працівників університету:

2 народних і 2 заслужених артисти

України, 4 заслужених тренери,

11 заслужених працівників освіти,

3 заслужених працівники культури

та мистецтв, 3 заслужених діячі

науки і техніки, 1 заслужений

юрист України, 1 заслужений

працівник фізичної культури і

спорту України, 1 заслужений

учитель України.

Доктори наук, 
професори

19%

Кандидати наук, 
доценти

69%

Без 
наукового 

ступеня
12%

Розподіл штатних викладачів
університету за науковими

ступенями



Середній вік НПП – 48,8 р.
Середній вік докторів наук, професорів – 57,5 р.,
Середній вік кандидатів наук, доцентів – 47,6 р.
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Кандидатів, доцентів Професорів, докторів

18 кафедр
очолювали доктори
наук, професори
(56,25 %),
а 14 — кандидати

наук, доценти
(43,75 %)



Динаміка присвоєння 

вченого звання професора 



Окольнича 

Тетяна Володимирівна 
Сальник 

Ірина Володимирівна

Звання професора 2020 року

Доктор 

педагогічних 

наук, професор 

кафедри 

педагогіки та 

менеджменту 

освіти

Подопригора 

Наталя Володимирівна 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

фізики та 

методики її 

викладання

Доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

природничих наук 

та методик 

їхнього викладання



Галета
Ярослав 

Володимирович 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки 

та менеджменту 

освіти

Гулай
Олександр 

Володимирович 

доктор 

біологічних наук, 

професор кафедри 

біології та методики 

її викладання

Кондратенко 

Віталій 

Миколайович

доктор 

юридичних наук, 

професор кафедри 

д6ержавно-правових 

дисциплін та 

адміністративного 

права

Панченко 
Володимир 

Анатолійович

доктор економічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки 

та менеджменту 

освіти



Динаміка присвоєння вченого 

звання доцента
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ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

Загальна кількість аспірантів 
на 31.12.2020 року - 72 особи

За 
державним 

замовленням
30 осіб

денна форма
47 осіб

заочна 
форма

25 осіб

За рахунок 
коштів 

фізичних 
та/або 

юридичних 
осіб

42 особи

Аспірантура та докторантура

Докторантура - 3 особи, із них 
1 – зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 

2 – зі спеціальності 014 Середня освіта (фізика). 



•

Спеціалізована вчена рада

Д 23.053.02 

13.00.01 - загальна педагогіка та 

історія педагогіки,

13.00.04 -теорія і методика 

професійної освіти»)  

Голова ради - д.п.н., 

професор Радул В.В.

За звітній період проведено 

16 засідань Захищено: 

11 кандидатських (13.00.01 – 2; 

13.00.04 – 9) та 5 докторських 

дисертацій (13.00.01 – 1; 

13.00.04 – 4). 

Переатестація дисертацій не 

проводилась, апеляції не 

розглядались.

Спеціалізована вчена рада

Д 23.053.04 

13.00.02 - теорія та методика 

навчання (фізика)

Голова ради - д.п.н., 

професор Садовий М.І.

За звітній період проведено

3 засідання. Захищено:

1 кандидатська (13.00.02), 

2 докторських (13.00.02 – 1, 

13.00.02, 13.00.04 (разовий 

захист)–1).

Переатестація дисертацій не 

проводилась, апеляції не 

розглядались.



Динаміка захистів 

докторських дисертацій



Білих Олександр Петрович –
доктор філологічних наук, доцент 

кафедри української мови.

Тема дисертації: «Українська редакція

церковнослов’янської мови кінця XVI–XVII ст.: 

проблема інтерференції та морфологічного унормування».

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова.

Фурсикова Тетяна 

Володимирівна – доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну.

Тема дисертації: «Теоретичні і методичні 

засади розвитку професійної 

медіакультури майбутніх магістрів освіти».

Спеціальність: 13.00.04 - теорія та 

методика професійної освіти



Трифонова Олена Михайлівна –
доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

природничих наук та методик їхнього викладання.

Тема дисертації: «Методична система розвитку 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і 

технічних дисциплін».

Спеціальності: 13.00.02 - теорія та методика навчання 

(фізика)"; 13.00.04 - теорія та методика професійної 

освіти.

Чередніченко Наталя Юріївна – доктор 

педагогічних наук

Тема дисертації: «Теорія і практика управління 

профільними загальноосвітніми навчальними 

закладами в країнах європейського союзу».

Спеціальність: 13.00.04 - теорія та методика 

професійної освіти



Юрах Віталій Михайлович – доктор 

юридичних наук, доцент кафедри державно-

правових дисциплін та 

адміністративного права.

Тема дисертації: «Адміністративно-правове 

регулювання участі громадськості в 

підвищенні ефективності функціонування 

органів виконавчої влади»

Спеціальність: 

12.00.07 - адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право

Плющ Валентина Миколаївна –
доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

природничих наук та методик

їхнього викладання.

Тема дисертації: «Теоретичні і методичні основи 

професійного самовдосконалення майбутніх 

учителів природничих дисциплін».

Спеціальність: 13.00.04 - теорія та методика 

професійної освіти



Динаміка захистів 

кандидатських дисертацій

Ряд 1
0

5

10

15

2015 2016 2017 2018 2019 2020

13

15

6

13

11

7



Захист дисертацій викладачами

нашого університету у 2020 році

Кандидатські дисертації захистили: 

Спеціальність 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти

Стрілець-Бабенко О.В. (науковий керівник –
професор Омельяненко С.В.)
Форостовська Т.О. (науковий керівник – професор Радул В.В.)

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Леонідов О.С. (науковий керівник - доцент Снісаренко І.Є.)

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Спеціальність  081 – Право

Вставська Т.В. (науковий керівник - професор Гриценко В.Г.)

Чорна М.В. (науковий керівник – професор Соболь Є.Ю.)

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Попова Н.О. (науковий керівник - професор Радул В.В.)

Коняшина І.Б. (науковий керівник – професор Радул В.В.)



Доктори філософії 2020 року

Вставська Тетяна Василівна – спеціальність 081 Право

Коняшина Ірина Борисівна – спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Чорна Марина Василівна – спеціальність 081 Право

Попова Наталія Олександрівна – спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки



Госпдоговірні науково-дослідні теми та розробки, впроваджені 
у 2020 році за межами ЗВО

Підписано й реалізовано договір на
виконання науково-дослідної роботи
«Ведення державного кадастру
територій та об’єктів природно-
заповідного фонду у
Компаніївському та
Новгородківському районах»
(загальна сума залучених коштів 170
тис. грн., виконавці – Гулай О.В., Гулай
В.В.).

Результати: Проведені наукові
дослідження, зібрано матеріал та
підготовлені матеріали для ведення
державного кадастру 20 територій та
об’єктів ПЗФ в межах Компаніївського та
Новгородківсього районів
Кіровоградської області.



Публікації науково-педагогічних 

працівників університету в 2020 році

249

503

89

94

33
8

170

189

46

Статті у виданнях, що входять 
до переліку фахових видань 
України
Тези

Методичні розробки

Посібники

Монографії

Підручники

Статті у виданнях, що 
індексуються в 
наукометричних базах 
Статті у виданнях, що не 
входять до переліку фахових 
видань України

Усього 1392 публікації



33

46

91

Статті у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus

Статті у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Web of Science

Статті у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Copernicus





Видано 94 навчально-методичні посібники та підручники



1. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки
2. Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної

і технологічної освіти
3. Наукові записки. Серія: Історичні науки 
4. Наукові записки. Серія: Філологічні науки
5. Наукові записки. Серія: Право
6. Студентський науковий вісник
7. Наукові записки молодих учених







Лабораторія суспільствознавчої освіти
керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Л. Т. Рябовол



Науково-дослідна 

лабораторія 

«Мистецької освіти і 

виховання»
керівник - доктор педагогічних наук, 

професор А.М.Растригіна

Науково-дослідницька 

експертна група 

«Центрально-українська 

соціологічна лабораторія»
керівник - кандидат соціологічних наук, 

доцент Е.О.Клюєнко



Наукова лабораторія 

«Педагогічні та філософські проблеми 

розвитку особистості»
керівник - доктор педагогічних наук, професор В.В.Радул



Лабораторія 

«Мистецької освіти»
керівник - доктор педагогічних наук, професор В.Ф.Черкасов



Центр міждисциплінарних 

прикладних досліджень
керівник - доктор історичних наук, професор Р.Я.Ріжняк



Наукова лабораторія 

«Генеза цілісності особистості»
керівник доктор психологічних наук, доцент Гейко Є.В.



Лабораторія дидактики фізики, технологій і 

професійної освіти
(працює спільно з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України)

керівник - доктор педагогічних наук, професор М.І.Садовий



Лабораторія КОЗН
(комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання)

Рис. 1 Механіка    
Рис. 4 ОптикаРис. 2 Молекулярна фізика

Рис. 3  Електрика

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



Науково-дослідна лабораторія 

«Археологія та давня історія Центральної України» 
Керівник - кандидат історичних наук, доцент І.А.Козир



Міжнародна діяльність



Співпраця університету з 

міжнародними представництвами

в Україні

 Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів

(IREX) у партнерстві з Академією української преси та

StopFake, Міністерство освіти і науки України,

посольство США та Великої Британії.



Співпраця університету на основі 

підписаних договорів 
•Краківський педагогічний університет, м. Краків
(Польща)
•Гданський університет, м. Гданськ (Польща)
•Природничо-гуманітарний університет в Сельдцях
(Польща)
•Університет Масарика, м. Брно (Чехія)
•«Балтійська Міжнародна академія», м. Ріга (Латвія)
•«Поморська академія» в м. Слупск (Польща)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 



Співпраця університету з міжнародними 

представництвами в Україні
«Гете-інститут» (Goethe Institut)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 



Співпраця університету з міжнародними 

представництвами в Україні
Австрійська служба академічних обмінів 

(OEAD)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 



Представники університету активно брали участь у закордонних міжнародних 
наукових конференціях та семінарах, вебінарах, міжнародному науковому 

стажуванні та академічній мобільності

Передусім це представники таких наукових галузей як статистика, інформатика, 
філологія, музична освіта, географія та геоекологія, теорія і методика технологічної 

підготовки. 
Представники університету взяли заочну участь у 132 закордонних конференціях 

Польщі, Латвії, Литві, Австрії, Німеччини, Чехії, Греції, США. 
У міжнародних конференціях, вебінарах, семінарах, проведених в Україні 

викладачі університету взяли участь у 182  заходах. 



Кафедрами 
університету

організовано й 
проведено 19 
міжнародних

конференцій та 
вебінарів



1 IV Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Іноземна мова у професійній підготовці 

спеціалістів: проблеми та стратегії»

Кафедра лінгводидатики та 
іноземних мов

2 ХІХ-та міжнародна науково-практична інтернет 
конференція “Мови і світ: дослідження та 

викладання“

Факультет іноземних мов

3 Х Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет 
конференція «Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і професійній освіті»

Кафедра ТМТП, ОП та БЖД

4 Міжнародна науково-практична  конференція 
“Засоби і технології сучасного навчального 

середовища”

Кафедра фізики та методики 
її викладання

5 Всеукраїнський «круглий стіл» «Iнформацiйне 
суспільство як суспільство мереж» в рамках ІІІ

Міжнародного симпозіуму «Соціокультурний дискурс 
глобалiзованого світу: наука, освіта, комунікація»

Кафедра філософії, 
політології та міжнародних 

відносин

6 ІІІ Міжнародна студентська науково-практична
конференція «Сучасне мистецтво в європейській
культурі сьогодення»

Кафедра музичного 
мистецтва та методики 
музичного виховання

Міжнародні науково-практичні конференції



7 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: 
досвід, проблеми та перспективи»

Кафедра біології та методики
викладання

8 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: 
досвід, проблеми та перспективи»

Кафедра біології та методики
викладання

9 Х Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет 
конференція  «Проблеми  та інновації в природничо-
математичній, технологічній і професійній освіті»

Кафедра теорії і методики 
технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки 

життєдіяльності

10 Науково-практична конференція «Засоби і технології
сучасного навчального середовища” 

Кафедра фізики та методики її
викладання

11 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми методики навчання історії, правознавства та 

суспільствознавчих дисциплін»

Навчально-наукова лабораторія 
суспільствознавчої освіти.

12 Науковий медичний форум: науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Актуальні питання гіпнології та 

гіпнотерапії»

Кафедра практичної психології



13 Вебінар “Транскреація з Ніною Заттлер-Ховдар” Кафедра перекладу, загальної та 
прикладної лінгвістики

14 Вебінар “Принципи побудови, застосування та оцінки
машинного перекладу” 

Кафедра перекладу, загальної та 
прикладної лінгвістики

15 Вебінар “ТranslAcademy: Делія Кьяро” Кафедра перекладу, загальної та 
прикладної лінгвістики

16 Вебінар “Локалізація ПЗ –адаптація продуктів до вимог 
місцевих ринків”

Кафедра перекладу, загальної та 
прикладної лінгвістики

17 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові
засади діяльності правоохоронних органів».

Кафедра державно-правових
дисциплін та адміністративного

права (співорганізатори)

18 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор
безпеки України: актуальні питання науки та практики»

Кафедра державно-правових
дисциплін та адміністративного

права

19 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні
та практичні проблеми реалізації норм права»

Кафедра державно-правових
дисциплін та адміністративного

права (співорганізатори)



• Участь у ХІХ Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Технології професійної підготовки 
майбутнього вчителя: сучасні 
моделі і компетентнісний дискурс 
педагогіки А. С. Макаренка». 
«Управління проектами у сфері 
науки, освіти, інновації та 
інформатизації», «Управління 
інноваційною діяльністю в освіті та 
у виробництві», 12-13 березня, 
м. Полтава.

Участь у міжнародних конференціях в Україні й 

за кордоном



• Професор Довга Т. Я. є керівником 
українсько-польської науково-дослідної 

лабораторії професійної успішності 
вчителя. 

• Професор Довга Т. Я. є дійсним членом 
Асоціації професорів слов’янських країн 

(АPSС), що діє на базі Софійського 
університету Климента Охридського 

(Республіка Болгарія).

• Довга Т. Я. тривалий час співпрацює з 
польськими колегами Природничо-

гуманітарного університету в Седльцах, 
щорічно бере участь у міжнародних 

наукових конференціях, що проводить цей 
навчальний заклад. У 2020 р. тема 
конференції «Идеи в образовании 

ХХІ века».

Участь у міжнародних програмах співпраці



• Професор Растригіна А. М. разом з колегами 
Педагогічного інституту Університету Гданська 
(Польща) продовжують наукові розвідки у 
рамках польсько-українського проекту «The 
innovative resource of professional art education in 
contemporary media space: the cultural dialogue 
between Poland and Ukraine»ю.    

• У межах  міжнародного проєкту  Erasmus+ 
THRIECE (Teaching for Holistic, Relational and 
Inclusive Early Childhood Education) було 
започатковано  розробку нового напрямку 
міжнародного співробітництва  між   науковцями  
факультету соціальних наук  Гданського 
університету (Польща). 

• Продовжується плідне наукове співробітництво з  
колегами  Краківського університету на рівні 
обміну досвідом між  науковцями  Польщі й 
України. 

Участь у міжнародних програмах співпраці



Кафедра німецької мови та методики її 
викладання

• Участь у міжнародному науковому 
проєкті: „Німецька мова в Україні“ 
(проект науково-дослідного центру 
«Німецька мова в Центральній, Східній 
та Південно-Східній Європі» 
факультету філології та 
культурознавства Університету 
Регенсбург (Німеччина) та 
підтримки Уповноваженого з питань 
культури та медіа Федеративного 
уряду Республіки Німеччини (доц. 
Пянковська І.В.) 

Участь у міжнародних програмах співпраці



Кафедра біології та 
методики її викладання

Співробітництво з 
Ботанічним садом Нью-
Йорку (New York Botanical 
Garden) (Аркушина Г.Ф.)

Участь у міжнародних програмах співпраці



Викладачі ЦДПУ ім. В. Винниченка долучилися до участі в проекті «Підготовка 
вчителя 21 століття» про основні концепції діяльності педагогічних факультетів і 
університетів Чехії та Євросоюзу, було здійснено на базі університету імені Т.Г. 
Масарека (м. Брно, Чеська Республіка) 



Результатом плідної міжнародної діяльності доцентів кафедри перекладу, 
прикладної та загальної лінгвістики О.С. Бондаренка 

та К. Л.Бондаренко стало проведення Міжнародних інтерактивних науково-
методичних вебінарів “ТranslAcademy



Співраця з Державним Університетом штату Південна Дакота

На кафедрі географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка спільно з 
кафедрою географії та геопросторових наук Державного Університету штату 
Південна Дакота (south dakota state university, sdsu, brookings, USA) проведений 
науково-методичний семінар на тему «Освітні програми з географії: досвід 
розробки та впровадження у закладах вищої освіти США та України».
міжнародне стажування за програмою «Американська електоральна географія» 
на базі Державного Університету Південної Дакоти (05.09.20 – 14.11.20) 
(Маслова Н.М., Мовчан С.В.., Онойко Ю.Ю.)



У програмах академічного обміну
2019-2020 н.р. взяли участь 11
студентів університету (угода
про співробітництво з
Поморською Академією у м.
Слупську, (Польща):

• 7 студентів проходять
семестрове навчання за
кордоном;

• 4 студенти навчаються в
Поморській Академії по
програмі подвійного
диплому.



Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну 
діяльність студентів, молодих учених

Молоді вчені беруть активну участь у роботі наукових
лабораторій, проєктах, у роботі спеціалізованих вчених
рад із захисту дисертацій, виступають офіційними
опонентами дисертаційних досліджень тощо.



• ІІ премію Кіровоградської ОДА для молодих учених отримала к.фіз-мат.наук,
доцент Акбаш Катерина Сергіївна за роботу на тему «Актуальність
наукового дослідження для Кіровограської області, його практичне значення»

• Стипендію Кіровоградської ОДА отримала аспірантка кафедри державно-
правових дисциплін та адміністративного права Ковальчук Юлія
Миколаївна за роботу на тему «Адміністративно-правове забезпечення
діяльності виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні України»



Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка



На даний час в університеті успішно
функціонує 202 гуртка та проблемні групи.
Найбільше гуртків на фізико-
математичному факультеті – 45, факультеті
педагогіки та психології – 33. До наукової
діяльності в них залучено 1636 студентів.
Керівництво гуртками та проблемними
групами здійснюють майже 200 провідних
науково-педагогічних працівників. Серед
них професори та кандидати наук
складають 75 %.

Студентські наукові гуртки 

та проблемні групи



Протягом 2020 року було проведено студентські 

наукові конференції. Серед них: 

№ 

п/п

Назва конференції Термін 

проведення

1 XVIIІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні

проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та

реабілітації у навчальних закладах України »

травень

2020 р.

.

2 Всеукраїнська науково-практична конференція

для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження

ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення»

1-2 жовтня

2020 р.

3 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та

молодих вчених «Фізико-математичні та комп’ютерні науки,

технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи

молодих науковців»

20 листопада

2020 р.

4 Всеукраїнська науково-практична конференція

для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження

ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення»

27 листопада 

2020 р.



ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із спеціальності 

”Історія та археологія”

7 квітня 2020 року



На базі факультету історії та права проводився ІІ
тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт із спеціальності ”Історія та
археологія”. До галузевої конкурсної комісії
надійшло 111 робіт з 62 закладів вищої освіти
України. 8-9 квітня відбувся підсумковий етап
конкурсу, за яким було визнано переможцями 28
учасників.



Всеукраїнська студентська олімпіада

зі спеціальності “Українська мова і 

література”
14–16 квітня 2020 року



Звітна конференція наукового студентського товариства за 

2020 рік
20 травня 2020 р.



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
У 2020 навчальному році студенти ЦДПУ брали

участь у:

 Всеукраїнському конкурсі студентських наукових

робіт з галузей знань та спеціальностей

 ХVIIІ Міжнародному конкурсі з української мови

ім. П. Яцика

 Всеукраїнському конкурсі наукових робіт

студентів ЗАВТРА.UA

 Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі

учнівської та студентської молоді імені Тараса

Шевченка

 Всеукраїнських і міжнародних наукових

конференціях



Відзнаки на Всеукраїнських конкурсах та 

олімпіадах

Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських

наукових робіт із спеціальностей “Історія та археологія”.

Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських

наукових робіт із спеціальностей “Технолгії легкої

промисловості”.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських

наукових робіт із спеціальності ”Транспортні технології

(транспортне право)”.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських

наукових робіт із спеціальності “Українська мова, література (з

методикою їх викладання)”.

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських

наукових робіт із спеціальностей “Науки про землю

(Гідрометеорологія)”.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі художнього

перекладу.

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському Шекспірівському конкурсі

студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія

Кейса.



Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт із спеціальностей 

“Історія та археологія”

Пахолівецький Віталій 

Юрійович

студент факультету історії 

та права

Науковий керівник –

кандидат історичних

наук, доцент

Філоретова Лариса

Мартіївна



Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності 

“Технології легкої промисловості”

Науковий керівник – доктор

педагогічних наук, професор

Єжова Ольга Володимирівна

Скляренко Надія 

Олександрівна студентка 

фізико-математичного 

факультету



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт із спеціальностей 

“ Транспортні технології (транспортне право)”

Приподобна Каріна 

Сергіївна

студентка факультету історії 

та права

Науковий керівник –

доктор юридичних наук,

професор

Соболь Євген Юрійович



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт  із спеціальності 

“Українська мова та література”

Черепова Наталія 

Вячеславівна

студентка факультету 

філології та журналістики

Керівник команди –

кандидат філологічних

наук, професор

Ковтюх Світлана

Леонідівна

Науковий керівник –

кандидат філологічних

наук, доцент

Нестеренко Тетяна

Анатоліївна



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності 

“Науки про землю (Гідрометеорологія)”

Климчук Наталія 

Олександрівна студентка 

фізико-математичного 

факультету

Науковий керівник – кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент

Акбаш Катерина Сергіївна 



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 
Шекспірівському конкурсі студентських 

проектів 
імені Віталія Кейса

Науковий керівник – кандидат

філологічних наук, доцент

Іваненко Надія Вікторівна

Черненко Олена

студентка факультету 

іноземних мов



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 
конкурсі художнього перекладу

Науковий керівник – асистент

Кіт Лариса Миколаївна

Тарануха Роман Віталійович 

студент факультету іноземних 

мов



Диплом ІІ ступеня на Х Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка

Науковий керівник – доктор

філологічних наук, професор

Клочек Григорій Дмитрович

Івашина Оксана 

Олександрівна

студентка факультету 

філології та журналістики



Диплом ІІ ступеня на V Всеукраїнському 
конкурсі «Молодь і прогрес у рацональному

природокористуванні”

Науковий керівник – кандидат

педагогічних наук, доцент

Пуляк Ольга Василівна

Криховецька Ольга 

Олександрівна

студентка фізико-

математичного факультету



Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності “Географія”

Волощук Максим Вікторович

студент природничо-

географічного факультету Науковий керівник –

Вовк Валентин Михайлович 



Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності “Фізична культура і спорт”

Тараненко Олександр 

Сергійович

студент факультету фізичного 

виховання

Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, професор

Бондаренко Сергій Васильович 



Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності “Публічне управління та адміністрування ”

Крушеніцький Владислав 

Сергійович

студент факультету історії та 

права

Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор

Рябовол Лілія Тарасівна 





Зусилля ректорату, наукового відділу, кафедр, 
факультетів у 2021 році будуть спрямовані на:

1. Публікацію результатів дослідження у виданнях, які входять до 
наукометричних баз Scopus, Web of Science.

2. Участь у конкурсах, стипендіальних програмах  на рівні області, а 
також започаткованих Кабінетом Міністрів, Верховною Радою, 
Президентом України (особливо для молодих учених).

3. Здобуття науково-педагогічними працівниками вчених звань.

4. Дотримання академічної доброчесності і грамотності науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти.

5. Підвищення ефективності роботи зі студентами (участь в олімпіадах, 
конкурсах наукових робіт, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, 
програмах тощо).

6. Продовження процесу перереєстрації наукових видань університету.

7. Розширення спектру регіональних госпдоговірних тем.





E-mail: mails@kspu.kr.ua 
www.cuspu.edu.ua/ua/
(0522) 32-08-89

вулиця Шевченка, 1 

м. Кропивницький

25006 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
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