
ПРО ПІДГОТОВКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

БАЗОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

У 2021 РОЦІ 

 

Станом на 1 січня 2022 року в базовому університеті працює 232 викладачі 

(у 2020 році – 251 викладач). Із них 40 докторів наук, професорів, що становить 

17,2% (у 2020 році – 36 докторів наук, професорів, що становило 14,3%). Це: 

1. Біличенко Ольга Леонідівна – доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри української мови та літератури. 

2. Бондаренко Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти. 

3. Бескорса Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри теорії і практики початкової освіти. 

4. Величко Владислав Євгенович – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри методики навчання математики та методики навчання 

інформатики. 

5. Вікторенко Ірина Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри теорії і практики початкової освіти. 

6. Воронова Надія Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін. 

7. Гаврілова Людмила Гаврилівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти. 

8. Глущенко Володимир Андрійович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри германської та слов’янської філології. 

9. Гончар Любов Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри обліку і аудиту.  
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10. Гринько Вікторія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики в 

початковій освіті. 

11. Дичко Владислав Вікторович – доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології. 

12. Дмитрієва Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти. 

13. Ємельяненко Ганна Дмитрівна – доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін. 

14. Коверга Сергій В’ячеславович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту. 

15. Коношенко Сергій Володимирович – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної роботи. 

16. Курінна Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної освіти. 

17. Мамічева Олена Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, 

декан факультету спеціальної освіти. 

18. Мелоян Анаіт Едуардівна – кандидат психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології.  

19. Мельник Валерія Валеріївна – доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін. 

20. Мозговий Леонід Іванович – доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін. 

21. Набока Ольга Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор із науково-педагогічної роботи. 

22. Омельченко Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, ректор університету. 

23. Омельченко Марина Сергіївна – доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії.  



3 

24. Панасенко Елліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри практичної психології. 

25. Пліско Євген Юрійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри соціальної роботи. 

26. Пристинський Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, 

професор, професор кафедри теоретичних та методичних основ фізичного 

виховання і реабілітації. 

27. Саврасов Микола Володимирович – доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри загальної психології. 

28. Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, декан 

факультету гуманітарної та економічної освіти. 

29. Солодухова Ольга Георгіївна – доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології. 

30. Співак Ярослав Олегович – доктор педагогічних наук, доцент, декан 

педагогічного факультету. 

31. Стешенко Володимир Васильович – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти. 

32. Татьянчикова Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії.  

33. Топольник Яна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки вищої школи. 

34. Федь Володимир Анатолійович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін. 

35. Федь Ігор Анатолійович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і 

реабілітації. 

36. Хижняк Інна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету початкової, технологічної та професійної освіти. 

37. Цибулько Людмила Григорівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки. 
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38. Чайченко Станіслав Олегович – доктор фізико-математичних наук, 

професор, проректор із науково-педагогічної роботи. 

39. Чуйко Сергій Михайлович – доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри математики та інформатики. 

40. Швидкий Сергій Миколайович – доктор історичних наук, доцент, 

проректор із науково-педагогічної роботи. 

Серед викладачів університету 174 кандидатів наук (135 доцентів) (75,0%) 

(рік тому в ДДПУ працювало 210 кандидати наук (76,5%)). 

Отже, кількість викладачів з науковими ступенями та вченими званнями на 

1 січня 2022 р. становить 92,2% (на 1 січня 2021 р. – 90,8%). 

У 2021 році захистили 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук: 

1. Бескорса Олена Сергіївна, доцент кафедри теорії і практики початкової 

освіти (спеціальність: теорія і методика професійної освіти; науковий консультант 

– доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики 

початкової освіти Гаврілова Л.Г.). 

2. Вікторенко Ірина Леонідівна, доцент кафедри теорії і практики 

початкової освіти (спеціальність: теорія і методика професійної освіти; науковий 

консультант – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової, 

технологічної та професійної освіти Хижняк І.А.). 

3. Гончар Любов Вікторівна, завідувач кафедри обліку і аудиту 

(спеціальність: теорія і методика професійної освіти; науковий консультант – 

доктор педагогічних наук, професор, ректор ДДПУ Омельченко С.О.). 

4. Гринько Вікторія Олександрівна, доцент кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті (спеціальність: 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті; науковий консультант – доктор 

педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Лещенко М.П.). 

5. Омельченко Марина Сергіївна, доцент кафедри спеціальної педагогіки та 

інклюзії (спеціальність: спеціальна психологія; науковий консультант – доктор 
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психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти 

Мамічева О.В.). 

6. Саврасов Микола Володимирович, доцент кафедри загальної психології 

(спеціальність: педагогічна та вікова психологія; науковий консультант – доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри психології і соціальної роботи 

Західноукраїнського національного університету Шандрук С.К.).  

7. Ступак Оксана Юріївна, докторантка кафедри соціальної роботи 

(спеціальність: соціальна педагогіка; науковий консультант – доктор педагогічних 

наук, професор, ректор ДДПУ Омельченко С.О.). 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора 

філософії у звітному році захистили 12 викладачів та аспірантів (у 2020 р. – 

12 викладачів та аспірантів). Це: 

1. Біличенко Ганна Валеріївна, старший викладач кафедри дошкільної 

освіти (13.00.05 – соціальна педагогіка; науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Курінна С.М.). 

2. Бондаренко Поліна Сергіївна, старший викладач кафедри філософії, 

історії та соціально-гуманітарних дисциплін (галузь знань «Гуманітарні науки» 

спеціальність 032 Історія та археологія; науковий керівник – кандидат історичних 

наук, доцент, завідувач кафедри історії Національного університету «Києво-

Могилянська академія» Шліхта Н.В.). 

3. Вороненкова Тетяна Олександрівна, аспірантка кафедри теорії і 

практики технологічної та професійної освіти (галузь знань «Освіта/Педагогіка» за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор, ректор ДДПУ Омельченко С.О.). 

4. Кисельов Костянтин Сергійович, старший викладач кафедри загальної 

психології (галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 

053 Психологія; науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної психології Саврасов М.В.). 

5. Лютий Володимир Миколайович, аспірант кафедри теорії і практики 

технологічної та професійної освіти (галузь знань «Освіта/Педагогіка» за 
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спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Цибулько Л.Г.). 

6. Мартинова Світлана Петрівна, старший лаборант кафедри педагогіки 

(26.00.01 – теорія та історія культури; науковий керівник – доктор філософських 

наук, професор, професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних 

дисциплін Мельник В.В.). 

7. Мухіна Вікторія В’ячеславівна, старший викладач кафедри загальної 

психології (13.00.05 – соціальна педагогіка; науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, доцент, декан факультету гуманітарної та економічної освіти 

Саяпіна С.А.). 

8. Разумова Олена Геннадіївна, аспірантка кафедри психології (галузь 

знань «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 053 Психологія; науковий 

керівник – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

Резнікова О.А.). 

9. Роздимаха Євген Анатолійович, старший викладач кафедри педагогіки 

(галузь знань «Соціальна робота» за спеціальністю 231 Соціальна робота; 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, ректор університету 

Омельченко С.О.). 

10. Хмарна Лілія Віталіївна, аспірантка кафедри теорії і практики 

технологічної та професійної освіти (галузь знань «Освіта/Педагогіка» за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики 

початкової освіти Гаврілова Л.Г.). 

11. Шульга Тетяна Вікторівна, завідувач аспірантури (13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти; науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Курінна С.М.). 

12. Ябуров Максим В’ячеславович, аспірант кафедри теорії і практики 

технологічної та професійної освіти (галузь знань «Освіта/Педагогіка» за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); науковий керівник – 
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доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики 

початкової освіти Гаврілова Л.Г.). 

У 2021 році атестат професора отримали 3 викладача базового 

університету: 

- по кафедрі теоретичних та методичних основ фізичного виховання і 

реабілітації – кандидат педагогічних наук Пристинський Володимир 

Миколайович; 

- по кафедрі спеціальної педагогіки та інклюзії – доктор педагогічних наук 

Татьянчикова Ірина Володимирівна; 

- по кафедрі філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін – доктор 

філософських наук Ємельяненко Ганна Дмитрівна. 

Атестати доцента отримали 10 викладачів. Це: 

– по кафедрі загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та 

автосправи – кандидат педагогічних наук Перейма Володимир Васильович; 

– по кафедрі загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та 

автосправи – кандидат технічних наук Ніколайчук Юрій Володимирович; 

– по кафедрі дошкільної освіти та соціальної роботи – кандидат 

педагогічних наук Кахіані Юлія Володимирівна; 

– по кафедрі дошкільної освіти та соціальної роботи – кандидат 

педагогічних наук Алєко Оксана Анатоліївна; 

– по кафедрі менеджменту – кандидат педагогічних наук Бабенко Оксана 

Анатоліївна; 

– по кафедрі практичної психології – кандидат психологічних наук Березка 

Софія Вікторівна; 

– по кафедрі теоретичних та методичних основ фізичного виховання і 

реабілітації – кандидат педагогічних наук Гордєєва Катерина Сергіївна; 

– по кафедрі медико-біологічних основ охорони життя та цивільного 

захисту – кандидат медичних наук Яковенко Вікторія Георгіївна; 

– по кафедрі германської та слов’янської філології – кандидат 

філологічних наук Роман Вікторія Володимирівна; 
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– по кафедрі іноземних мов – кандидат педагогічних наук Сєчка Світлана 

Володимирівна.  

У 2021 р. значна група викладачів різних кафедр продовжувала працювати 

над дисертаціями: 

 в аспірантурі ДДПУ; 

 як здобувачі в ДДПУ. 

У 2021 році здійснено прийом до аспірантури за такими спеціальностями: 

- 011 Освітні, педагогічні науки; 

- 015 Професійна освіта; 

- 016 Спеціальна освіта; 

- 033 Філософія; 

- 035 Філологія; 

- 053 Психологія; 

- 231 Соціальна робота. 

Станом на 01.01.2022 р. в університеті діє докторантура за спеціальностями 

033 Філософія та 231 Соціальна робота. На другий рік навчання було переведено 2 

докторантів за спеціальністю 231 Соціальна робота.  

До аспірантури вступило 12 осіб (10 – за рахунок державного бюджету, 2 – 

за рахунок фізичних і юридичних осіб) (у 2020 р. – 14 осіб, з них 7 – за рахунок 

державного бюджету, 7 – за рахунок фізичних і юридичних осіб). Загалом в 

аспірантурі університету навчається 53 особи за 10 спеціальностями (в 2020 р. – 

48 осіб). 

У 2021 р. закінчили аспірантуру 7 аспірантів нашого університету, із них 5 – 

із захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (Вороненкова Т.О., 

Лютий В.М., Разумова О.Г., Хмарна Л.В., Ябуров М.В.). 

В університеті навчається 1 здобувач зі спеціальності 053 Психологія (у 

2020 р. – 1).  

У звітному році аспіранти опублікували 144 наукові праці (минулого року – 

91), виступили з 84 доповідями (у 2020 році – 56) на міжнародних і всеукраїнських 

конференціях. 
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Науковими керівниками аспірантів ДДПУ з інших закладів вищої освіти є: 

1. Савчук Віктор Васильович – доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник Інституту математики НАН України. 

2. Мартиненко Ірина Володимирівна – доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри логопедії та логопсихології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Наведемо статистичні дані, які дають уявлення про ефективність роботи 

аспірантури ДДПУ.  

2000 р. – 16%, 

2001 р. – 12%, 

2002 р. – 20%, 

2003 р. – 15%, 

2004 р. – 10%, 

2005 р. – 26%, 

2006 р. – 12% 

2007 р. – 16%, 

2008 р. – 6%, 

2009 р. – 6%, 

2010 р. – 23%, 

2011 р. – 5%, 

2012 р. – 26%, 

2013 р. – 5,3%, 

2014 р. – 20%. 

2015 р. – 13,3%, 

2016 р. – 23%, 

2017 р. – 33%, 

2018 р. – 52%, 

2019 р. – 62 %,  

2020 р. – 61,5 %, 

2021 р. – 71,4 %. 

 

Захистили кандидатські дисертації з випускників аспірантури: 

2000 р. – 50%, 

2001 р. – 56%, 

2002 р. – 73%, 

2003 р. – 86%, 

2004 р. – 52%, 

2005 р. – 72%, 

2006 р. – 78% 

2007 р. – 80%, 

2008 р. – 74%, 

2009 р. – 59%, 

2010 р. – 60%, 

2011 р. – 57%, 

2012 р. – 48%, 

2013 р. – 59%, 

2014 р. – 41%. 

2015 р. – 29%, 

2016 р. – 33%, 

2017 р. – 54 %, 

2018 р. – 67%, 

2019 р. – 75 %, 

2020 р. – 78,5 %, 

2021 р. – 71,4 %. 

Протягом року звіти аспірантів приймалися індивідуально в присутності 

наукових керівників. Аспіранти подавали заповнений індивідуальний план, витяг з 

протоколу відповідної кафедри, звіт у письмовій формі, розділи дисертацій, 

опубліковані та підготовлені до друку статті, дані експериментів тощо. У ході 

піврічного та річного звітів виявився ряд недоліків: занижене планування, 
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відсутність чітких уявлень про структуру роботи, неточність у формулюванні теми 

дисертації тощо. 

 

Проректор із науково-педагогічної роботи ДДПУ         Станіслав ЧАЙЧЕНКО 


