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ЦДПУ: 
324 штатних працівників 

Молоді вчені ЦДПУ: 

14 % 
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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).  



Президія Ради молодих вчених 

ЦДПУ 

Базака Роман Вікторович 
заступник голови Ради молодих вчених 
Науковий ступінь: кандидат наук із 
соціальних комунікацій 

Соменко Дмитро Вікторович  
секретар Ради молодих вчених 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Трифонова Олена Михайлівна 
голова Ради молодих вчених 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук  



Рада молодих вчених ЦДПУ 



Робочі наради РМВ 

грудень 2016  
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЦИТУВАНЬ 



 Публікації у виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних 

 

 Посібники, підручники 

 Методичні рекомендації 

 Монографії та колективні монографії 

 Тези 

 Авторські свідоцтва і патенти 



Участь у конференціях РМВ – співорганізатор Міжнародної науково-
практичної онлайн-інтернет конференції 
«Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і професійній освіті» 



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.  



Підготовка  наукових  кадрів  у 
спеціалізованій вченій раді         
Д 23.053.04   (докторська) 

Вчений секретар спецради: О.М. 
Трифонова 

 
Членство у спецрадах (Є.Ю.Соболь) 

 
Опонування робіт та здійснення 
експертизи молодими науковцями ЦДПУ 
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Керівництво науковою роботою 

студентів та аспірантів  

Перемога в програмі 

«Завтра UA» 2016 



За результатами діяльності молоді вчені отримували: 
 Премію і стипендію Верховної Ради України 
 Стипендію Кабінету Міністрів України 
 Премію обласної державної адміністрації 

 

Кіровоградська ОДА, 2020 

Верховна 
Рада України, 
2018 

Верховна 
Рада України, 

2010 



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 



Рецензування колективних монографій та 

наукових періодичних видань, зокрема 

закордонних 







Лабораторія «Мистецької освіти» 

керівник - доктор педагогічних наук, 

професор В.Ф.Черкасов 
Член лабораторії:  

Петренко Анна Анатоліївна  
 

Центр міждисциплінарних прикладних досліджень 

керівник - доктор історичних наук, 

професор Р.Я.Ріжняк 
Член лабораторії:  

Акбаш Катерина Сергіївна 



Лабораторія КОЗН  
(комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання) 

            

      

керівник - доктор педагогічних наук, професор С.П.Величко 
Член лабораторії: Соменко Дмитро Вікторович 

Науково-дослідна лабораторія  

«Археологія та давня історія Центральної 

України» 
Керівник - кандидат історичних наук, доцент І.А.Козир 
Член лабораторії: Панченко К.І.  



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 

Члени лабораторії: Трифонова Олена Михайлівна, Соменко Дмитро Вікторович 



Лабораторія дидактики фізики, 

технологій та професійної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України 

(2012) у ЦДПУ ім. В.Винниченка    
(сайт https://ldf-kr.at.ua/)  
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Заступник керівника Лабораторії Трифонова О.М.    
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Результати впровадження цифрових технологій в освітній  процес 



Відродження 

Ігоря Тамма –  
Українського 

Нобелівського 

лауреата  з 

фізики 
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Юридична клініка 
«Аrtium De Lex» є 
структурним 
підрозділом Центральноу
країнського державного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Винниченка. 
Види правової допомоги, 
що надаються 
Юридичною клінікою: 
– правові консультації; 
– пошук правових норм; 
– інша правова допомога. 



Корнійченко Анастасія Олександрівна 

Юридична клініка «Artium de lex» ЦДПУ ім. В.Винниченка 

Керівник юридичної клініки 

1) надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення; 
2) здійснення просвітніх заходів з метою прав підвищення рівня правової освіти населення. 

Юридична клініка протягом 2020 року працювала у 
дистанційному режимі. 
Заяви про надання безоплатної правової допомоги 
приймаються в електронному вигляді – kdpuklinika@gmail.com 

Кількість студентів юридичної клініки: 32 
Кількість викладачів-кураторів: 17 Форум Асоціації юридичних клінік України 2020 

«Потенціал юридичних клінік у модернізації правничої 
освіти». 

Автор 32 наукових публікацій,  
16 з яких – за 2020 рік 

Форум Асоціації юридичних клінік – 2020: 
«Відповідальний бізнес і права людини» 

Круглий стіл «Студенти як основний орієнтир у 

діяльності закладу вищої освіти» 
Співпраця зі Спеціальною Моніторинговою Місією 

ОБСЄ в Україні 



Діяльність спеціаліста з 

інтелектуальної власності 

• Протягом 2020 
року було 
оформлено 21 
свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського 
права на твір.  • Більшість об’єктів 

авторського права 
були виконані 
одноособово, проте 
були  і такі, що 
розроблялись у 
співавторстві. 

• Серед об’єктів, на які 
оформлялись заявочні 
матеріали викладачів ЗВО, 
були: монографії, 
підручники, навчальні та 
начально-методичні 
посібники, рукописи 
дисертацій, наукові статті. 

Кандидат юридичних наук, 

доцент Трошкіна К.Є. 



На базі факультету історії та права функціонує 
Археологічний музей імені Нінель Бокій, який є одним 
із важливих наукових та освітньо-культурних центрів 
університету.  
 
Співробітник музею Кирило Панченко здійснює 
екскурсійну діяльність. На основі матеріалів музею 
дослідником підготовлено  понад 20 наукових 
публікацій. До захисту готується дисертаційне 
дослідження «Населення порубіжжя Правобережного 
Лісостепу та Степу у скіфський час».  
 
Панченко К.І. – один із організаторів Торговицької 
археологічної середньовічної експедиції, що 
займається дослідженнями золотоординського міста 
біля с. Торговиця на Кіровоградщині. Експедиція 
університету також займається збереженням та 
популяризацією археології України. Речі здобуті у ході 
розкопок поповнюють фонди Археологічного музею. 
 
Молодий вчений є постійним учасником міжнародної 
літньої польової школи, яка проходить на базі 
Скіфської Правобережної експедиції Інституту 
археології НАН України. В рамках організації літньої 
школи археологів укладений договір про співпрацю з 
Інститутом археології  НАН України. 

Археологічний музей імені Нінель Бокій ЦДПУ ім. В. 
Винниченка 

Археологічні розкопки  



Безверха Вікторія – молодий співробітник кафедри 
всесвітньої історії. На кафедрі почала працювати у 2020 р. 
Безверха В. 2019 року захистила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук з теми 
«Васил Златарський (1866-1935) - представник 
болгарської національної історіографії кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.».  
 
Дослідниця додатково спеціалізується на регіональній 
історії. Зокрема, на окремих аспектах минувшини болгар 
на Кіровоградщині. 
 
 У рамках співпраці з Кіровоградським обласним 
краєзнавчим музеєм є одним із організаторів наукових 
виставок. 



Молоді вчені ЦДПУ ім. В.Винниченка сприяють 

просуванню університету в соціальних мережах 

Займаються 

наповненням та 

редагуванням  сайту, 

модерують інстаграм 
та фейсбук сторінки 

університету та його 

підрозділів, 

забезпечують 

функціонування 

каналів в ютубі та 

телеграмі.   







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/

