
Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка

Звіт про науково-дослідну діяльність за 2021 рік



Консолідований рейтинг -

(із 242 ЗВО України)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

117 
місце

Рейтинг «Scopus» 
132 

місце

Рейтинг  «Топ-200 Україна» 127 
місце



Науково-педагогічні працівники

304 є штатними працівниками

11 працюють за сумісництвом

67 докторів наук, професорів

216 кандидатів наук, докторів 

філософії, доцентів 

315 викладачів: 

У складі НПП: 1 заслужений артист України, 3 заслужених

тренери, 12 заслужених працівників освіти, 4 заслужених

працівника культури, 4 заслужених діяча науки і техніки, 1

заслужений юрист України, 2 заслужені працівники фізичної

культури і спорту України, 1 заслужений учитель України
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Середній вік НПП – 49,6 р.
Середній вік докторів наук, професорів – 61 р.,
Середній вік кандидатів наук, доцентів – 48,2 р.
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Загальна кількість аспірантів 
на 31.12.2021 року - 62 особи

Денна форма 
навчання; 45

Заочна форма 
навчання; 17

Державна; 
30

Комерційна; 
15



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

1 – зі спеціальності 014 Середня освіта (фізика). 
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Чистякова Людмила Олександрівна –

доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та

методики технологічної підготовки, охорони праці та

безпеки життєдіяльності

Тема дисертації: «Теорія і практика розвитку екологічної

культури майбутніх учителів трудового навчання та

технологій у процесі рівневої підготовки».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної

освіти.

Котелянець Юлія Сергіївна –

доктор педагогічних наук, доцент кафедри методик

дошкільної та початкової освіти

Тема дисертації: «Теорія та методика професійної

підготовки майбутніх вихователів до формування творчості

дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції

мовленнєвої та конструктивної діяльності».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної

освіти; 13.00.08 – дошкільна педагогіка



Громко Тетяна Василівна –

доктор філологічних наук, доцент

кафедри української мови та

журналістики

Тема дисертації: «Методологія та

досвід дескрипції говірки».

Спеціальність: 10.02.01 – українська

мова.

Довга Тетяна Яківна –

доктор педагогічних наук, професор

кафедри педагогіки дошкільної та

початкової освіти

Тема дисертації: «Теоретичні засади і

технології формування особистісно-

професійного іміджу майбутнього

вчителя початкової школи».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і

методика професійної освіти; 13.00.08

– дошкільна педагогіка

Поліщук Ганна Віталіївна -
доктор філологічних наук, доцент

кафедри германських мов та методик

їхнього навчання

Тема дисертації: «Теоретичні та

методичні засади формування

конфліктологічної компетентності

майбутніх учителів іноземних мов у

процесі професійної підготовки».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і

методика професійної освіти.
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Кандидатські дисертації захистили: 

Спеціальність 13.00.09 – теорія навчання
Андросова Наталя Миколаївна (науковий керівник – професор
Омельяненко С.В.)

Спеціальність 13.00.03 -корекційна педагогіка
Нагорна Олена Василівна (науковий керівник – Данілавічютє Е. А.)

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Ковальова Юлія Анатоліївна (науковий керівник - професор 
Бондаренко С. В.

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Спеціальність  081 Право

Корнійченко Анастасія Олександрівна (науковий керівник -

професор Соболь Є.Ю.)

Спеціальність 013 Прикладна математика

Луньова Марія Валентинівна (науковий керівник – професор

Авраменко О.В.)



У 2021 році працювали спеціалізовані вчені ради:

1) Д 23.053.02 – для захисту кандидатських і докторських дисертацій на

здобуття наукового ступеня зі спеціальностей

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 Теорія і

методика професійної освіти);

2) Д 23.053.04 – для захисту кандидатських і докторських дисертацій на

здобуття наукового ступеня зі спеціальності

13.00.02 Теорія та методика навчання (Фізика).

Упродовж звітного періоду в університеті діяли разові

спеціалізовані вчені ради для присудження здобувачам наукового

ступеня доктора філософії.



Підписано договір на виконання науково-дослідних робіт з Державним
підприємством «Чорноліське лісове господарство»

– «Наукове консультування, виявлення місць перебування (зростання) та

проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом популяцій

рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тваринного і

рослинного світу, занесених до Червоної книги України»,

виконавці О. В. Гулай, В. В. Гулай;

– «Наукове консультування, виявлення місць перебування (зростання) та

проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом популяцій

рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тваринного і

рослинного світу, занесених до Червоної книги України»,

виконавець Г. Д. Аркушина
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17

36

Scopus WoS



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





«Археологія та давня історія 
Центральної України»

•bj

Мистецької освіти і виховання

Науково-дослідницька експертна група 

«Центрально-українська соціологічна 

лабораторія»

Лабораторія 
суспільствознавчої освіти

«Педагогічні та філософські 

проблеми розвитку особистості»
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Науково-дослідна лабораторія 

раннього втручання



Лабораторія мистецької освіти 

Лабораторія дидактики фізики, 

технологій і професійної освіти 
працює спільно з Інститутом педагогіки НАПН України 

Лабораторія комп'ютерно-орієнтованих 

засобів навчання (спільно з НАПН України)

Міждисциплінарний науковий

центр прикладних досліджень

«Генеза цілісності особистості»
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Центр аналізу складних процесів

та пошуку оптимальних рішень
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Ї
Лабораторія підтримки 

індивідуального розвитку 





Співпраця університету на основі підписаних договорів і кооперації

20 діючих угод

Краків Брно Софія            Рига
Гданськ
Седельці
Слупськ

Goethe-Institut OEAD IREX Університет Південної  

Дакоти



ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

1. У 2021 році була завершена участь університету в проєкті за програмою

Еrasmus+ «Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх з ЕС

країнах з різними традиціями», координатором якого від університету

виступила професор О. В. Авраменко.

2. У 2021 році розпочалася робота університету в проєкті за програмою

Європейського інструменту сусідства (Еrasmus+: КА2 СВНЕ) «Центри

сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання

(UTTERLY)» (координатори проєкту – Л.В.Клочек, В.Ф.Черкасов).

3. Наприкінці 2021 року група викладачів (К.С. Акбаш, Р.Я.Ріжняк,

Н.О. Пасічник) виграли грант і провели підготовчу роботу для участі в

проєкті за програмою Еrasmus+ (напрям Жан Моне) «Субнаціональна

гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій).

Перебачається, що в рамках проєкту буде розроблено вибірковий курс «Основи

методології гендерного мейнстримінгу».



4. Проєкт «Вивчай та розрізняй» (Learn to Discern), за

підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів

(IREX).

5. Проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у

21 столітті», за підтримки Чеської агенції розвитку, Університет

імені Масарика.

6. Проєкт «Методики для професійної майстерності майбутніх

вчителів англійської мови», за підтримки Посольства США в

Україні.

7. Проєкт: «Німецька мова в Україні», за підтримки Науково-

дослідного центру «Німецька мова в Центральній, Східній та

Південно-Східній Європі» факультету філології та

культурознавства Університету Регенсбург (Німеччина).



Кафедрами 
університету

організовано й 
проведено 10 
міжнародних

науково-
практичних

конференцій



1 Міжнародна науково-практична 

конференція “Мови і світ”

Факультет української філології, 

іноземних мов та соціальних 

комунікацій

2 Translacademy: Barbara Moser-

Mercer, University of Geneva

Кафедра перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики

3 ABC of audiovisual translation at 

Translation Summer School (with 

professor Jorge Díaz-Cintas)

Кафедра перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики

4 V Міжнародна Інтернет-

конференція «Іноземна мова у 

професійній підготовці

спеціалістів: проблеми та стратегії»

Кафедра лінгводидактики та іноземних

мов

5 ХІ-Міжнародна науково-практична 

онлайн-інтернет конференція

«Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті»

Кафедра теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони

праці та безпеки життєдіяльності



6 ХІІ Міжнародна науково-практична

інтернет-конференція «Проблеми та

інновації в природничо-математичній,

технологічній і професійній освіті»

Кафедра теорії та методики

технологічної підготовки,

охорони праці та безпеки

життєдіяльності

7 ІV Міжнародна студентська науково-

практична конференція «Митець з

українською піснею в серці», присвячена

100-річчю вшанування пам’яті Миколи

Леонтовича

Кафедра музичного мистецтва

та методики музичного

виховання

8 VІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс

«Сходинки до майстерності»

Кафедра мистецької освіти

9 Міжнародна науково-практична

конференція «Цілісний підхід у психології

особистості: особливості теорії та

практики»

Кафедра психології

10 Міжнародна науково-практична

конференція «Актуальні питання

гіпнології та гіпнотерапії»

Кафедра психології



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.



• У 2021 році ІI премію Кіровоградської державної обласної адміністрації для

молодих учених отримав кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

педагогіки та менеджменту освіти Р. О. Ляшенко.

• Стипендію Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради

молодим аспірантам та докторантам у 2021 році отримала аспірантка та старший

викладач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права,

керівник юридичної клініки «Artium De Lex» А. О. Корнійченко



Підсумки наукової діяльності 

студентів університету 

за 2021 рік



На даний час в університеті успішно
функціонують 162 гуртки та проблемні групи.
Найбільше гуртків на факультеті педагогіки,
психології та мистецтв – 49, факультеті
математики, природничих наук та технологій – 44.
До наукової діяльності в них залучено 1235
студентів. Керівництво гуртками та проблемними
групами здійснюють майже 165 провідних
науково-педагогічних працівників. Серед них
професори та кандидати наук складають більше
90 %.

Студентські наукові гуртки та проблемні групи



Протягом 2021 року в університеті було проведено 12 
студентських науково-практичних конференцій, з-поміж яких

1 міжнародна та 4 всеукраїнські

№ 

п/п

Назва конференції Термін 

проведення

1 IV Міжнародна студентська науково-практична

конференція «Митець з українською піснею в серці»,

присвячена 100-річчю вшанування пам'яті Миколи

Леонтовича

26 травня

2021 р.

2 XІХ Всеукраїнська студентська науково-практична

конференція «Актуальні проблеми фізичної культури,

олімпійського й професійного спорту та реабілітації у

навчальних закладах України »

27 травня

2021 р.

3 Всеукраїнська студентська науково-практична

конференція, присвячена 125-річчю з Дня народження

Жана Піаже «Теоретико-методологічні проблеми

практичної психології та її перспективи розвитку»

23 квітня

2021 р.



№ 

п/п

Назва конференції Термін 

проведенн

я

4 Всеукраїнська науково-практична конференція

для студентів та молодих науковців «Вивчення і

впровадження ідей Василя Сухомлинського в

практику сьогодення»

6-7 

жовтня 

2021 р.

5 Всеукраїнська науково-практична

конференція студентів та молодих вчених

«Фізико-математичні та комп’ютерні науки,

технології, навчання: науково-практичні

рішення та підходи молодих науковців»

листопад

2021 р.



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

У 2021 році студенти ЦДПУ брали участь у:

➢ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових

робіт з галузей знань та спеціальностей

➢ Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів

ЗАВТРА.UA

➢ ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі

учнівської та студентської молоді імені Тараса

Шевченка

➢ Всеукраїнському конкурсі архітектурного рисунку

«КАР - 2021

➢ Всеукраїнських і міжнародних наукових

конференціях



21 квітня 2021 року

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

зі спеціальності «014 Середня освіта

(Трудове навчання та технології)»



На базі факультету математики, природничих
наук та технологій проводився ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «014 Середня освіта
(Трудове навчання та технології)». До галузевої
конкурсної комісії надійшло 32 роботи з 16
закладів вищої освіти України. 21 квітня відбувся
підсумковий етап конкурсу, за яким було визнано
переможцями 8 учасників.



Всеукраїнська студентська олімпіада 
зі спеціальності “Українська мова і 
література”

(перенесена через локдаун)



Звітна конференція наукового студентського 

товариства за 2020-2021 навчальний рік
12 травня 2021 р.



Відзнаки на Всеукраїнських конкурсах та 
олімпіадах

Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Географія”.

Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “014 Середня освіта (Трудове
навчання та технології)”.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності ”Транспортні технології
(транспортне право)”.

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Історія та археологія”.

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Загальна та соціальна
психологія”.

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Дизайн. Образотврче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”.

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Методика навчання
природничо-математичних дисциплін (Фізика)”.



Відзнаки на Всеукраїнських конкурсах та 
олімпіадах

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт зі спеціальності “Методика
навчання природничо-математичних дисциплін (Хімія)”.

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському творчому конкурсі
студентської молоді “Здорова дитина – здорова нація”.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському Шекспірівському
конкурсі дослідних і креативних проєктів імені В. Кейса.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
архітектурного рисунку “КАР–2021” у номінації
“Архітектурна фантазія”.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
архітектурного рисунку “КАР–2021” у номінації
“Рисунок\Етюд з натури”.

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі “Молодь про
Конституцію України”

Перше місце на Всеукраїнському літературному конкурсі
“Жива троянда”

Друге місце на Всеукраїнському конкурсі творчих робіт
“Соловей співає. Доки голос має”



Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності 
“Географія”

Волощук Максим Вікторович

студент факультету 

математики, природничих наук 

те технологій

Науковий керівник – кандидат 

географічних наук, доцент

Вовк Валентин Михайлович 



Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності 
“014 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології)”

Науковий керівник – кандидат

технічних наук, доцент

Рябець Сергій Іванович

Мітяй Владислав 

В'ячеславович студент 

факультету математики, 

природничих наук та 

технологій



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальностей 
“ Транспортні технології (транспортне право)”

Юрченко Олена Геннадіївна

студентка факультету історії 

та права

Науковий керівник –

доктор юридичних наук,

професор

Соболь Євген Юрійович



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальностей 
«Історія та археологія»

Жабко Владислав Іванович

студент факультету історії, 

бізнес-освіти та права

Науковий керівник –

кандидат історичних

наук, доцент

Проскурова Світлана

Володимирівна



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт  зі спеціальності 
“Загальна та соціальна психологія”

Жданова Ірина Ігорівна

студентка факультету 

педагогіки, психології та 

мистецтв

Науковий керівник –

кандидат психологічних

наук, доцент

Мельничук Ірина

Ярославівна



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності 
“Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація”

Ніконова Крістіна 

Олександрівна студентка 

факультету педагогіки, 

психології та мистецтв

Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, доцент

Кириченко Олена Іванівна 



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності 
“Методика навчання природничо-математичних 
дисциплін (Фізика)”

Науковий керівник – доктор

педагогічних наук наук,

професор

Величко Степан Петрович

Данілова Любов Михайлівна

студентка факультету 

математики, природничих 

наук та технологій



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності 
“Методика навчання природничо-математичних 
дисциплін (Хімія)”

Науковий керівник – доктор

педагогічних наук, доцент

Плющ Валентина Миколаївна

Левша Лілія Ігорівна

студентка факультету 

математики, природничих наук 

та технологій



Диплом ІІІ ступеня на ІІ Всеукраїнському 
творчому конкурсі студентської молоді “Здорова 
дитина – здорова нація”

Науковий керівник – кандидат

психологічних наук, доцент

Сундукова Ірина В'ячеславівна

Юрченко Юрій

студент факультету фізичного 

виховання



Перше місце на літературному конкурсі 
«Жива троянда» 
Друге місце на Всеукраїнському конкурсі 
творчих робіт «Соловей співає. Доки голос має»

Максим Бричка студент 

факультету української 

філології, іноземних мов та 

соціальних комунікацій

Науковий керівник –

кандидат філологічних 

наук, професор

Ковтюх Світлана 

Леонідівна



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
архітектурного рисунку «КАР-2021» 
у номінації «Архітектурна фантазія»

Василенко Олександр студент 

факультету педагогіки, 

психології та мистецтв

Науковий керівник –

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач

Малежик Юлія 

Миколаївна



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
архітектурного рисунку «КАР-2021» 
у номінації «Рисунок / Етюд з натури»

Олійник Владислава 

студентка факультету 

педагогіки, психології та 

мистецтв

Науковий керівник –

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач

Малежик Юлія 

Миколаївна



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 
Шекспірівському конкурсі студентських 
дослідницьких і креативних проєктів імені В. Кейса

Саламашенко Кароліна 

студентка факультету 

української філології, 

іноземних мов та соціальних 

комунікацій

Науковий керівник –

кандидат педагогічних 

наук, доцент

Іваненко Надія 

Вікторівна





1) активізацію роботи у напрямку розробки та виконання фундаментальних

досліджень, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, є необхідною

складовою науково-дослідної діяльності педагогічного університету й охоплюють актуальні

соціально-педагогічні теми;

2) посилення активності у проведенні прикладних і госпдоговірних досліджень;

3) подолання проблеми обмеженої кількості наукометричних баз даних,

рекомендованих для публікації результатів наукових досліджень, що враховуються як

значимі при подачі документів на участь у конкурсах наукових проєктів, присвоєнні вчених

звань науково-педагогічним працівникам, ліцензуванні й акредитації;

3) сприяння створенню національного індексу цитувань як утвердження статусу

наукоспроможності держави в області гуманітарних наук, орієнтацію на утвердження

надбань, у яких відображаються наукові здобутки вчених;

4) створення на рівні університету банку видань, що індексуються у наукометричних

базах даних Scopus іWeb of Science;

5) створення сприятливих умов для підвищення наукового інтересу, результативності

науково-дослідницької діяльності представників студентського наукового товариства та

молодих науковців університету;

6) підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників, залучення

їх до співпраці із закордонними закладами вищої освіти, здійснення академічної

мобільності в частині закордонного стажування та взаємного обміну передовим

професійним досвідом.



E-mail: mails@kspu.kr.ua 
www.cuspu.edu.ua/ua/

(0522) 32-08-89

вулиця Шевченка, 1 
м. Кропивницький

25006 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

http://www.cuspu.edu.ua/ua/

