
ВИПУСКНИКИ АСПІРАНТУРИ – НПП КНЛУ та інших ЗВО 

Спеціальності: 

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки 

13.00.02 – Теорія та методика навчання (з галузей знань) 
 

 

№ ПІБ,  

науковий ступінь, 

вчене звання 

Спеціальність Дата 

захисту 

дисертації 

Тема дисертації ЗВО, 

кафедра, на якій працює 

Контакти 

1.  Британ Юлія 

Володимирівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2014 Формування професійно 

орієнтованої читацької 

компетенції у майбутніх 

викладачів англійської 

мови засобами  

Інтернет-ресурсів 

Чернігівський 

національний 

педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка 

НБУВ 

ID: 0066759 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/006

6759) 
 

Google Scholar: 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=Gp-

67UUAAAAJ&hl=uk 

2.  Кочубей Наталія 

Павлівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання  

(з галузей знань) 

2014 Методика інтерактивного 

навчання англійського 

діалогічного мовлення 

молодших школярів 

Кафедра іноземних мов  

та методики викладання 

Навчально-наукового 

інституту філології  

та історії Глухівського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Олександра Довженка 

НБУВ 

ID: 0062550  

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/006

2550) 
 

Google Scholar: 
https://scholar.google.co

m/citations?hl=uk&user

=o4CgTWYAAAAJ 

3.  Петрусевич Юлія 

Андріївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2014 Інтерактивне навчання 

майбутніх учителів 

англійського 

монологічного мовлення 

на основі художніх творів 

 

 

 

Чернігівський 

національний 

педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка 

НБУВ 

ID: 0063012 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/006

3012) 



4.  Соломко Зорина 

Віталіївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2014 Формування 

німецькомовної  

лексичної компетенції 

майбутніх юристів  

у процесі  

самостійної роботи  

з використанням 

інформаційних технологій 

Київський національний 

лінгвістичний університет 

НБУВ 

ID: 0065515 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/006

5515) 

 

Google Scholar:  

https://scholar.google.co

m/citations?user=kwijPj

UAAAAJ&hl=uk 

5.  Ставцева Вікторія 

Федорівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

13.00.01 – Загальна 

педагогіка та 

історія педагогіки 

2014 Тенденції розвитку 

університетської освіти 

Нової Зеландії (XX - 

початок XXI століття) 

Кафедра англійської мови 

і перекладу факультету 

сходознавства  

Київського національного 

лінгвістичного 

університету 

НБУВ 

ID: 0063668 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/006

3668) 

6.  Борецька Лілія Сергіївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2015 ‒ Вінницький  

медичний унверситет 

імені М. І. Пирогова 

‒ 

7.  Василенко Тетяна 

Петрівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2015 Формування англомовної 

лексичної компетенції 

майбутніх філологів  

з письмового перекладу 

публіцистичних текстів 

Кафедра іноземних мов 

Навчально-наукового 

інституту  

міжнародних відносин 

Київського національного 

університету  

імені Тараса Шевченка 

НБУВ 

ID: 0513083 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/051

3083) 
 

Google Scholar:  

https://scholar.google.co

m/citations?hl=uk&user

=KZ7JHoIAAAAJ   

8.  Дьякова Яна Олегівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 –  

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

 

 

2015 ‒ Київський національний 

університет  

імені Тараса Шевченка 

‒ 



9.  Складанчук Анна 

Геннадіївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2015 Методика навчання 

англійського  

усного мовлення 

дошкільників 

Кафедра іноземних мов  

і новітніх технологій 

навчання 

Навчально-наукового 

інституту іноземної 

філології 

Житомирського 

державного університет 

імені Івана Франка 

НБУВ 

ID: 0565583 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/056

5583) 

10.  Фабрична Яна 

Геннадіївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2015 Методика навчання 

майбутніх філологів 

письмового 

двостороннього перекладу 

з використанням  

мовного портфеля 

(англійська й українська 

мови) 

Київський національний 

лінгвістичний університет 

НБУВ 

ID: 0999285 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/099

9285) 
 

Google Scholar:   

https://scholar.google.co

m/citations?hl=uk&user

=1XWC0LgAAAAJ  

11.  Ярошенко Олеся 

Василівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2015 Формування англомовної 

професійно орієнтованої 

компетентності  

в діалогічному мовленні 

майбутніх викладачів  

на основі кейс-методу 

Кафедра англійської 

філології Київського 

національного 

лінгвістичного 

університету 

НБУВ 

ID: 1185540 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/118

5540) 

 

Google Scholar: 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=ru&us

er=r0e7FJ8AAAAJ 

12.  Дідух Олександра 

Олександрівна 

кандидат педагогічних 

наук 

 

 

 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2016 Методика навчання 

ведення дебатів  

майбутніх викладачів 

англійської мови 

Чернігівський 

національний 

педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка 

НБУВ 

ID: 0647012 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/064

7012) 



13.  Гутник Валентина 

Михайлівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2017 Формування  

фонетичної компетенції  

у майбутніх учителів 

німецької мови  

у комунікативному 

вступному  

корективному курсі 

Київський національний 

лінгвістичний університет 

НБУВ 

ID: 1234790 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/123

4790) 

14.  Ігнатенко Вікторія 

Дмитрівна 

кандидат педагогічних 

наук, асистент 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання  

(з галузей знань) 

2017 Методика навчання 

майбутніх філологів 

письмового перекладу 

науково-технічних текстів 

французькою мовою 

Кафедра романо-

германської філології  

та перекладу 

Білоцерківського 

національного аграрного 

університету 

НБУВ 

ID: 1257196 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/125

7196) 
 

Google Scholar: 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=0Gd

yg9oAAAAJ&hl=uk 
 

ORCID: 

0000-0003-0933-0949 
 

Email: 

fr.victoria_ignatenko@u

kr.net 
 

Тел. моб.:  

+38 (096) 120-02-64 

15.  Шевкопляс Людмила 

Вікторівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2017 Формування англомовної 

компетенції в аудіюванні 

майбутніх учителів  

у процесі  

самостійної роботи 

Кафедра педагогіки  

та методики викладання 

іноземних мов 

Національного 

університету 

«Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

НБУВ 

ID: 1461185 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/146

1185) 
 

Google Scholar: 
https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=iGh

p4XwAAAAJ&hl=uk 



16.  Безвін Юлія Геннадіївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2018 Формування 

соціокультурної 

компетентності  

у майбутніх викладачів 

англійської мови  

засобами проектної 

діяльності 

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

НБУВ 

ID: 1463098 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/146

3098) 

17.  Гудима Юлія Петрівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2018 Формування  

у майбутніх учителів 

англійської мови 

навчально-стратегічної 

компетентності  

в діалогічному мовленні 

Київський національний 

лінгвістичний університет 

НБУВ 

ID: 1467472 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/146

7472) 

18.  Мартиненко Олена 

Євгеніївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2018 Методика формування 

англомовної 

компетентності майбутніх 

перекладачів в аудіюванні 

в умовах заочної форми 

навчання 

Кафедра іноземної 

філології та перекладу 

Національного 

транспортного 

університету 

НБУВ 

ID: 1469082 

( http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/146

9082) 

19.  Осадча Надія Василівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання  

(з галузей знань) 

2018 Формування  

у старшокласників 

лінгвосоціокультурної 

компетентності  

в англомовному читанні 

на уроках країнознавства 

‒ НБУВ 

ID: 1465823 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/146

5823) 

20.  Корнєєва Ірина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2019 Формування професійно 

орієнтованої англомовної 

компетентності  

в монологічному мовленні 

майбутніх дизайнерів 

 

 

 

 

 

 

Кафедра іноземних мов 

Київського національного 

університету  

технологій та дизайну 

НБУВ 

ID: 1471837 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/147

1837) 
 

Google Scholar: 
https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=r2g

mSyIAAAAJ 



 

21.  Лазаренко Світлана 

Вікторівна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2019 Методика самостійного 

оволодіння англомовною 

лексико-граматичною 

компетентністю у читанні 

майбутніми військовими 

фахівцями  

з інформаційно-

телекомунікаційних 

технологій 

Військовий інститут 

телекомунікацій  

та інформації  

імені Героїв Крут  

НБУВ 

ID: 1468796 

( http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/146

8796) 

22.  Лисенко Олена 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних 

наук 

13.00.01 –  

Загальна педагогіка 

та історія 

педагогіки 

2019 Професійна підготовка 

педагогічних кадрів  

у системі вищої освіти 

Ірландії 

Кафедра англійської мови 

і перекладу факультету 

сходознавства 

Київського національного 

лінгвістичного 

університету 

НБУВ 

ID: 1474132 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/147

4132) 

23.  Прокопчук Марія 

Миколаївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

13.00.02 – 

Теорія та методика 

навчання 

(з галузей знань) 

2019 Формування мовних 

компетенцій в учнів 

основної школи 

(англійська мова після 

німецької) 

Кафедра англійської мови 

та комунікації  

Інституту філології 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка  

НБУВ 

ID: 1468768 

(http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/146

8768) 
 

Google Scholar: 
https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=ghY

EVv8AAAAJ&hl=uk 
 

ORCID ID: 0000-0002-

8248-0479 

(https://orcid.org/0000-

0002-8248-0479) 

 

Email: 

m.prokopchuk@kubg.ed

u.ua 


