
ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ОСВІТОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 

 

Жуков Василь Павлович – доктор філософії (PhD), навчався за освітньо-

науковою програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2016–

2019 рр.); захист дисертації відбувся у 2020 році; заступник декана з виховної 

роботи на факультеті мистецтв Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

 

 

Небитова Ірина Андріївна – доктор філософії (PhD), випускниця факультету 

початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2015 р.), навчалася за 

освітньо-науковою програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

(2016–2019 рр.); захист дисертації відбувся у 2020 році; заступник декана з 

виховної роботи на факультеті початкового навчання Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 



 

 

 

Жозе да Коста Анна Олександрівна – доктор філософії (PhD), навчалася за 

освітньо-науковою програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

(2016–2019 рр.); захист дисертації відбувся у 2020 році; заступник директора з 

навчально-виховної роботи Харківського ліцею №89 Харківської міської ради. 

 

 

 

 

 

Грановська Тетяна Яківна – кандидат педагогічних наук, випускниця 

природничого факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2014 р.); закінчила 

аспірантуру зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання»; захист дисертації 

відбувся у 2020 році; викладач кафедри хімії Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 



 

 

Красін Сергій Анатолійович – доктор філософії (PhD), навчався за освітньо-

науковою програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2017-

2020 рр.)» захист дисертації відбувся у 2020 році; психолог, коуч, тренер, 

фасілітатор, президент ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України», 

керівник ГО «Інститут режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу», член Ради 

Правління «Національної психологічної асоціації». 

 

 

 

 

 

Кім Олександр Олексійович – доктор філософії (PhD), навчався за освітньо-

науковою програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2017–

2020 рр.); захист дисертації відбувся у 2021 році; заступник директора з 

навчально-виховної роботи КЗ «Харківська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів 

№ 181 «Дьонсурі». 

 



 

 

 

Бондар Тетяна Валеріївна – випускниця українського мовно-літературного 

факультету ім.  Г. Ф. Квітки-Основ’яненко (2017 р.), навчалася за освітньо-

науковою програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2017–

2020 рр.); захист дисертації відбувся у 2021 році; викладач кафедри української 

мови, основ психології та педагогіки Харківського національного медичного 

університету. 

 

 

 

 

Кохан Діана Миколаївна – випускниця факультету початкового навчання, 

навчалася за освітньо-науковою програмою зі спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» (2017–2020 рр.); захист дисертації відбувся у 2021 році; 

викладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки Харківського 

національного медичного університету. 



 

 

Загребельний Олександр Васильович – навчався за освітньо-науковою 

програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2017-2020 рр.); 

захист дисертації відбувся у 2021 році; заступник начальника факультету №4 

Національної академії Національної гвардії України. 

 

 

 

 

 

Сікора Валерія Валеріївна – навчалася за освітньо-науковою програмою зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2017–2020 рр.); захист 

дисертації відбувся у 2021 році; методист кафедри фізичного виховання 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». 



 

 

Ду Цзінсюй – доктор філософії (PhD), навчалася за освітньо-науковою 

програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2016-2019 рр.); 

захист дисертації відбувся у 2020 році. 

 

 

 

 

 

Чжоу Юнь – доктор філософії (PhD), навчалася за освітньо-науковою 

програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2016-2019 рр.); 

захист дисертації відбувся у 2020 році. 

 

 

 



 

 

 

Ван Юечжи – доктор філософії (PhD), навчалася за освітньо-науковою 

програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2016-2019 рр.); 

захист дисертації відбувся у 2020 році. 

 

 

 

 

 

 

Чжан Ювень – доктор філософії (PhD), навчалася за освітньо-науковою 

програмою зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (2017–2020 рр.), 

захист дисертації відбувся у 2021 році. 

 


