
Діяльність наукових шкіл 
(за наявності п’яти захищених здобувачів наукового ступеня) 

 
Наукова школа д.п.н., професора В.В. Радула «Дослідження 

особливостей соціально-професійного розвитку особистості». 
 
Під керівництвом Радула В.В. захищено 5 дисертаційних досліджень 

наукового ступеня доктора педагогічних наук, 31 – на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук, 2 – на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії. Здійснюється наукове керівництво 3 докторських та 5 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Представники наукової школи: 
1. Медведенко Олексій Олексійович «Орієнтація на вчительську 

професію як фактор формування особистості майбутнього вчителя» за 
спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1994 р.).  

2. Тарапака Наталія Володимирівна «Проблеми емоційно-естетичного 
розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в 
творчій спадщині В. О. Сухомлинського», за спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 012397 від 
14.11.2001 р.) 

3. Михайлов Олександр Васильович «Формування соціальної зрілості 
студентів економічного профілю» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і 
методика виховання (ДК № 012237 від 14.11.2001 р.). 

4. Краснощок Інна Петрівна «Особистісна самореалізація майбутнього 
вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету», за 
спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання (ДК № 019237 від 
11.09.2003 р.). 

5. Жабокрицька Оксана Валентинівна «Педагогічні умови виховання 
основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності» за 
спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (диплом ДК № 023350 
від 14.04.2004 р.). 

6. Михайліченко Ігор Володимирович «Педагогічні умови формування 
професійної культури працівників органів внутрішніх справ» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом 
ДК № 026751 від 15.12.2004 р.). 

7. Галета Ярослав Володимирович «Формування пізнавальної 
самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних 
технологій», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
(ДК № 034232 від 11.05.2006 р.). 

8. Черньонков Ярослав Олександрович «Формування професійної 
культури майбутнього вчителя іноземної мови» за спеціальністю 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти (диплом ДК № 035039 від 08.06.2006 
р.). 

9. Уйсімбаєва Наталія Василівна «Формування професійної 
компетентності майбутніх економістів в процесі науково-дослідної роботи у 



вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації» за спеціальністю 13.00.04 
– теорія і методика професійної освіти, захист 2006 р. (ДК № 040076 від 
15.03.2007 р.). 

10. Лебедик Ігор Валерійович «Підготовка майбутніх учителів 
іноземних мов до професійної самореалізації у процесі вивчення фахових 
дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
(2007 р.). 

11. Вознюк Лідія Володимирівна «Гуманістичні засади інноваційної 
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект» за 
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2008 р.).  

12. Шишко Анжеліна Василівна «Формування педагогічної 
компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі 
магістерської підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (2008 р.). 

13. Монарьов Роман Геннадійович «Формування соціально-
професійної активності майбутнього вчителя в навчально-виховному 
середовищі педагогічного університету» за спеціальності 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти (2009 р.).  

14. Рожкова Наталя Григорівна «Формування моральних якостей 
особистості майбутнього вчителя у процесі вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (2011 р.).  

15. Ганжа Олена Володимирівна «Формування соціально-професійної 
зрілості майбутнього вчителя історії в навчально-виховному середовищі» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2011 р.). 

16. Божко Наталя Василівна «Підготовка майбутнього вчителя 
іноземної мови до організації розумової діяльності учнів» за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2011 р.). 

17. Іванова Юлія Юріївна «Формування у майбутнього соціального 
педагога готовності до особистісного самовизначення» за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДК № 004558 від 
17.05.2012 р.). 

18. Барабаш Вікторія Анатоліївна «Громадянське виховання студентів 
інженерних спеціальностей вищих технічних закладів освіти» за 
спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (2013 р.). 

19. Торбенко Ірина Олексіївна «Формування соціально-професійної 
позиції майбутніх фахівців юридичних спеціальностей» за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2013 р.). 

20. Вечірко Мирослава Сергіївна «Формування готовності майбутніх 
вчителів філологічних спеціальностей до професійного самовизначення», за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДК 
№ 021130 від 03.04.2014 р.). 

21. Шандрук Світлана Іванівна «Система професійної підготовки 
вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки» за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук (ДД № 002463 від 10.10.2013 р.). 



22. Ткаченко Ольга Михайлівна «Теоретико-методичні засади 
формування етнопедагогічної компетентності майбутніх вчителів 
гуманітарного профілю» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
(ДД № 003044 від 14.02.2014 р.). 

23. Тимченко Світлана Василівна «Формування комунікативних умінь 
майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення 
професійно-орієнтованих дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук (диплом ДК № 021683 від 16.05.2014 р.).  

24. Лукашів Віталій Богданович «Формування інформаційної культури 
майбутніх фахівців зв’язку» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук (диплом ДК № 024379 від 23.09.2014 р.). 

25. Демченко Юлія Миколаївна «Формування самоосвітньої 
компетентності майбутнього вчителя математики у процесі професійної 
підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 
034169 від 25.02.2016 р.). 

26. Лещенко Геннадій Анатолійович «Теоретичні і методичні засади 
формування професійної надійності фахівців з аварійного обслуговування та 
безпеки на авіаційному транспорті» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук (диплом ДД № 005685 від 01.07.2016 р.).  

27. Гарбузенко Лариса Володимирівна «Формування художньо-
естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у 
процесі вивчення декоративно-ужиткового мистецтва» за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 036809 від 
01.07.2016 р.).  

28. Ляшенко Ростислав Олександрович «Розвиток професійної 
самоактуалізації майбутнього викладача-філолога в процесі магістерської 
підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (диплом ДК 
№ 045621 від 12.12.2017 р.).  

29. Коптєва Ольга Миколаївна «Формування соціально-професійної 
зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти» за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 046635 від 
20.03.2018 р.).  

30. Надутенко Олена Леонідівна «Формування художньої культури 
учнів як фактор удосконалення професійної майстерності викладачів 
музичних шкіл» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (диплом 
ДК № 050318 від 18.12.2018 р.).  



31. Горохова Галина Іванівна «Підготовка майбутніх фахівців технічних 
спеціальностей до професійної кар’єри» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук (диплом ДК № 051292 від 05.03.2019 р.).  

32. Галета Ярослав Володимирович «Розвиток соціальної зрілості 
майбутнього вчителя в умовах оновлення інформаційної культури 
суспільства» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (диплом ДД 
№ 008295 від 03.03.2019 р.). 

33. Фурсикова Тетяна Володимирівна «Теоретичні і методичні засади 
розвитку професійної медіакультури майбутніх магістрів освіти» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на здобуття 
наукового ступеня доктора педагогічних наук (диплом ДД № 009845 від 
14.05.2020 р.). 

34. Фірсова Ірина Володимирівна «Активізація професійної соціалізації 
майбутнього викладача-педагога в освітньому середовищі закладу вищої 
освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
(захист відбувся у березні 2020 року Д 23.053.02 ЦДПУ ім. В. Винниченка). 

35. Риженко Ольга Василівна «Підготовка майбутнього викладача 
філологічних дисциплін до професійного самовиявлення в процесі 
магістерської підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (захист відбувся 17 вересня 2020 року Д 23.053.02 ЦДПУ 
ім. В. Винниченка). 

36. Форостовська Тетяна Олександрівна «Педагогічні умови готовності 
майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захист 
відбувся 15 жовтня 2020 року Д 23.053.02 ЦДПУ ім. В. Винниченка). 

37. Коняшина Ірина Борисівна «Формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців-фармацевтів» за спеціальністю 011 – 
освітні, педагогічні науки, захист відбувся 27 серпня 2020 р. (диплом доктора 
філософії ДР № 000588 від 27.08.2020 р.). 

38. Попова Наталія Олександрівна «Формування професійної позиції 
майбутнього медичного працівника в процесі фахової підготовки у 
медичному коледжі» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки, захист 
відбувся 24 листопада 2020 р. (диплом доктора філософії ДР № 000919 від 
09.02.2021 р.). 

 
Наукова школа д.п.н., професора С.І. Шандрук  

«Компаративна педагогіка». 
Під керівництвом Шандрук С.І. захищено 6 дисертацій, із них 4 – на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук та 2 дисертаційні 
дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 
Здійснюється наукове керівництво 2 докторських та 3 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії.  

Представники наукової школи: 



1. Чередніченко Н.Ю. «Професійна підготовка вчителів інформатики в 
університетах Нідерландів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (диплом ДК № 027038 від 26.02.2015 р.). 

2. Дзевицька Л.С. «Підготовка вчителів німецької мови в вищих 
педагогічних навчальних закладах Австрії» за спеціальністю 13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти (диплом ДК №027546 від 28.04.2015 р.). 

3. Вєтров О.М. «Розвиток проесійно-технічної освіти у коледжах 
Сполучених Штатів Америки (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» за 
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом 
ДК № 042123  від 27.04.2017 р.). 

4. Мединський С.В. «Теорія і практика підготовки фахівців фізичного 
виховання і спорту в Сполучених Штатах Америки» за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДД № 006669 від 
26.06.2017 р.). 

5. Чабанович Н.Б. «Професійна підготовка лікарів-анестезіологів у 
країнах Західної Європи.» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (диплом ДК № 054518 від 15.10.2019 р.). 

6. Чередніченко Н.Ю. «Теорія і практика управління профільними 
загальноосвітніми навчальними закладами в країнах Європейського Союзу» 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом 
ДД № 009846 від 14.05.2020 р.). 

 
Наукова школа д.п.н., професора Я.В. Галети  

«Становлення особистості майбутнього вчителя в інформаційному 
суспільстві». 

Під керівництвом Галети Я. В. захищено 5 дисертаційних досліджень 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснюється 
наукове керівництво 3 дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії.  

Представники наукової школи: 
1. Попович Наталія Євгеніївна «Формування готовності до самоосвіти 

майбутніх учителів іноземної мови у фаховій підготовці», 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, (захист 2012 р.). (диплом ДК № 009553 від 
26.09.2012 р.). 

2. Токарь Євгенія Борисівна «Педагогічна діагностика як засіб 
управління якістю підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну», 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, (захист 2013 р.). (диплом 
ДК № 015581 від 04.07.2013 р.). 

3. Нестеренко Тамара Сергіївна «Підготовка майбутнього вчителя до 
формування ключових компетентностей у молодших школярів», 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, (захист 2016 р.). (диплом ДК № 035854 
від 12.05.2016 р.). 

4. Демченко Віталій Васильович «Формування готовності до 
професійного самовдосконалення майбутніх учителів фізичної культури», 



13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, (захист 2016 р.). (диплом 
ДК № 047379 від 16.05.2018 р.). 

5. Кошляк Михайло Анатолійович «Категорія соціальна зрілість 
особистості у науково-педагогічних дослідженнях (30-ті роки ХХ - початок 
ХХІ століття)», (захист 2019 р.) (диплом ДК № 1301 від 15.10.2019 р.). 

6. Кравченко Сергій Олексійович «Формування дослідницької 
компетентності майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій» (захист 2019 р.). (диплом ДК № 056549 від 26.02.2019 р.). 

 
Наукова школа д.п.н., професора Н.С. Савченко  

«Історія педагогіки та порівняльна педагогіка». 
Під керівництвом Савченко Н. С. захищено 7 дисертаційних 

досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 
Здійснюється наукове керівництво 1 докторською та 1 дисертацією на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Представники наукової школи: 
1. Данилко О.Г. «Формування інтелектуальної культури майбутніх 

учителів предметів фізико-математичного циклу засобами інформаційних 
технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
(диплом ДК № 065383 від 30.03.2011 р.). 

2. Полоз Г.М. «Педагогічні умови професійного саморозвитку 
курсантів-пілотів в процесі вивчення ,,Авіаційної психології”» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДК № 
065446 від 31.05.2011 р.). 

3. Пунгіна О.А. «Розвиток художньої освіти Півдня України (друга 
половина ХІХ – початок ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 018389 від 21.11.2013 р.). 

4. Файнман І.Б. «Формування готовності майбутніх авіадиспетчерів до 
професійної самореалізації у процесі підготовки до ведення радіообміну» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДК № 
020156 від 14.02.2014 р.). 

5. Захарова О.В. «Краєзнавчий туризм в педагогічній системі 
польського педагога Казимира Денека» за спеціальністю 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 027547 від 28.04.2015 р.). 

6. Галімська І.І. «Формування професійно значущих якостей 
особистості майбутнього авіаційного фахівця засобами фізичної підготовки у 
льотному вищому навчальному закладі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти (диплом ДК № 043519 від 26.06.2017 р.). 

7. Головко І.О. «Розвиток технічної освіти в Англії (1870–1914 роки)» 
за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом 
ДК № 055425 від 16.12.2019 р.). 

 
Наукова школа д.п.н., професора Т.В. Окольничої  

«Дослідження історико-педагогічних процесів України та зарубіжних 
країн». 



Під науковим керівництвом Окольничої Т.В. захищено 5 здобувачів 
наукового ступеня кандидата. Здійснюється наукове керівництво 
3 дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Представники наукової школи: 
1. Москаленко О.М. “Ідея гармонійного розвитку дитини в педагогічній 

концепції філантропізму” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки (диплом ДК № 020120 від 15.10.2013 р.). 

2. Притюпа О.С. “Краєзнавчі засади розвитку природничої освіти 
Єлисаветградщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст)” за спеціальністю 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК №020155 від 
14 лютого 2014 р). 

3. Шарошкіна Т.А. “Будинок вільної дитини К.М. Вентцеля в історії 
розвитку вітчизняної школи” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки (диплом ДК №039592 від 13.12.2016 р.). 

4. Пєнов В.В. “Розвиток валеологічної освіти Півдня України (ХІХ – 
поч.ХХ ст.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки(диплом ДК № 044795 від 11.10.2017 р.). 

5. Криворотько-Тайфур К. С. Підготовка вчителів іноземних мов в 
університетах Німеччини (друга пол. ХХ ст.) за спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 057750 від 
24.09.2020 р.). 

 
Наукова школа д.п.н., професора О.С. Радул  

«Історія зарубіжної та вітчизняної педагогіки» 
Під науковим керівництвом Радул О.С. захищено 10 здобувачів 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук та 1 дисертаційне 
дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 
Здійснюється наукове керівництво дисертаціями на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії.  

Представники наукової школи: 
1. Окольнича Т.В. «Формування картини світу дітей східних слов’ян 

(VІ–ХІІІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки (диплом ДК № 018020 від 12.03.2003 р.). 

2. Миценко В.І. «Індивідуальний підхід до виховання дітей у 
педагогічній спадщині Г. Спенсера (1820–1903 рр.)» за спеціальністю 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 019234 від 
11.06.2003 р.). 

3. Кравцова Т.О. «Проблема вивчення дитини у реформаторській 
педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 046120 від 
09.04.2008 р.). 

4. Куркіна С.В. «Проблеми виховання особистості і колективу в 
реформаторській педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» за 
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом 
ДК № 049430 від 12.11.2008 р.). 



5. Мартін А.М. «Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній 
середній школі (друга половина XIX – початок XX сторіччя)» за 
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом 
ДК № 051322 від 28.04.2009 р.). 

6. Прибора Т.О. «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця 
ХІХ – першої третини ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 056488 від 16.12.2009 р.). 

7. Лещенко Е.В. «Педагогічна діяльність М.О. Корфа в контексті 
розвитку земств півдня України (друга половина XIX століття)» за 
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом 
ДК № 027548 від 28.04.2015 р.). 

8. Озерна Н.М. «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії 
розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина 
ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки (диплом ДК № 034172 від 25.02.2016 р.). 

9. Перцов О.В. «Розвиток військової освіти на Єлисаветградщині (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 036812 від 01.07.2016 р.). 

10. Прибора Р.І. «Створення нової моделі університету в Німеччині у 
ХІХ столітті» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки (диплом ДК № 036813 від 01.07.2016 р.). 

11. Філоненко О.В. «Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) 
другої половини ХІХ–ХХ століття в історико-педагогічних рефлексіях 
українських дослідників» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки (диплом ДД № 008028 від 18.12.2018 р.). 

12. Окольнича Т.В. «Східнослов'янська педагогіка в дослідженнях 
етнографів (ХІХ – перша чверть ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДД № 009037 від 
15.10.2019 р.). 
 


