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ID та назва 
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ЄДЕБО 

ПІБ, науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності, вчене звання, 
посада 

Назва освітнього компонента за 
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Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Факультет 
філології 

01 Освіта/ 
Педагогіка 
 

014 Середня 
освіта  
014.021 
Англійська 
мова і 
література) 

39843 Середня 
освіта (Мова і 
література 
(англійська та 
німецька)) 

Апалат Ганна Павлівна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, 
доцент кафедри практики германських мов, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови, 
настановно-корективний курс англійської 
мови 

Арделян Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.09 – теорія 
навчання, доцент кафедри перекладу та загального мовознавства, доцент 

кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови 

Дацька Тетяна Олексіївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практична фонетика 

Іваненко Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови, 
настановно-корективний курс англійської 
мови 

Ляшук Анна Миколаївна, кандидат філологічних наук 10.02.17 –порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови, 
настановно-корективний курс англійської 
мови  

Хоменко Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови  

Степаненко Аліна-Алла Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент німецької мови та методики її 
викладання, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Настановно-корективний курс німецької 
мови, практичний курс німецької мови 

Тарануха Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 - порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, старший викладач кафедри германських 
мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови 

Лелека Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне 

мовознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, 
доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Вступ до мовознавства 

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української 
мови та журналістики 

Українська мова та культура мовлення 

Проскурова Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, 09.00.12 – 
Українознавство, доцент кафедри історії України, доцент кафедри історії 

України та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
психології 

Філософія 

Матяш Вікторія Володимирівна, викладач кафедри інформатики та 
інформаційних технологій  

Інформаційно-комунікаційні технології 



Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики та інформаційних 
технологій 

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, загальнотехнічних дисциплін та 
методики трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 
в галузі 

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна, кандидат психологічних наук 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та психології 

Психологія 

Ляшенко Ростислав Олександрович, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, Старший викладач кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти 

Педагогіка 

Руденко Тетяна Володимирівна, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти ті здоров’я 
людини, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини 

Вікова фізіологія та валеологія 

014 Середня 
освіта  
014.02 Мова і 
література 
(англійська) 

36362 Середня 
освіта (Мова і 
література 
(англійська та 
німецька)) 

Дацька Тетяна Олексіївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
практична граматика, країнознавство 
Великобританії та США 

Кочубей Вікторія Юріївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
практична граматика, теоретична 
фонетика 

Кібальнікова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська мова, доцент кафедри германської філології, в.о. завідувача кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
стилістика 

Долгушева Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, 10.01.05 – 
порівняльне літературознавство, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
література Британії та США, методика 
викладання англійської мови 

Поліщук Ганна Віталіївна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Лексикологія, практична фонетика 

Снісаренко Ірина Євгеніївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання  

Практична граматика, теоретична 
граматика, історія англійської мови  

Ляшук Анна Миколаївна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 –порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 

мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення 

Іваненко Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення 

Токарєва Тетяна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри  германських мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови 

Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
філологія, доцент кафедри практики германських мов, доцент кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови, 
загальнотеоретичний курс німецької мови 

Степаненко Аліна-Алла Вячеслаівівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент німецької мови та методики її 
викладання, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Методика викладання німецької мови 



Рибальченко Валентина Костянтинівна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри зарубіжної літератури та 

компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Зарубіжна література, методика 
викладання зарубіжної літератури 

Вечірко Оксана Леонідівна, Кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська 
література, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Зарубіжна література 

Ляшенко Ростислав Олександрович, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, Старший викладач кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти 

Методика виховної роботи 

Арделян Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.09 – теорія 
навчання, доцент кафедри перекладу та загального мовознавства, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови 

014 Середня 

освіта  
014.021 
Англійська 
мова і 
література 

39853 Середня 

освіта (Мова і 
література 
(англійська) 

Дацька Тетяна Олексіївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 

мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практична фонетика 

Іваненко Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
настановно-корективний курс англійської 
мови 

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української 

мови та журналістики 

Українська мова та культура мовлення 

Проскурова Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, 09.00.12 – 
Українознавство, доцент кафедри історії України, доцент кафедри історії 
України та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
психології 

Філософія 

Матяш Вікторія Володимирівна, викладач кафедри інформатики та 
інформаційних технологій 
Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики та інформаційних 
технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, загальнотехнічних дисциплін та 
методики трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 
в галузі 

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та психології 

Психологія 

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук: 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, професор кафедри педагогіки та менеджменту 
освіти, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 

Руденко Тетяна Володимирівна, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти ті здоров’я 
людини, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини 

Вікова фізіологія та валеологія 

Лелека Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне 
мовознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, 
доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Вступ до мовознавства 

014 Середня 
освіта  

36361 Середня 
освіта (Мова і 

Кібальнікова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська мова, доцент кафедри германської філології, в.о. завідувача кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
стилістика 



014.02 Мова і 
література 

(англійська) 

література 
(англійська) 

Долгушева Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, 10.01.05 – 
порівняльне літературознавство, доцент кафедри германської філології, доцент 

кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
методика викладання англійської мови, 

література Британії та США, філологічне 
читання 

Поліщук Ганна Віталіївна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Лексикологія 

Снісаренко Ірина Євгеніївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 

мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання  

Теоретична граматика 

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української 
мови та журналістики 

Українська мова за професійним 
спрямуванням 
Українська мова та культура мовлення 

Ляшенко Ростислав Олександрович, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, Старший викладач кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Педагогіка 
Методика організації виховної роботи 

Рибальченко Валентина Костянтинівна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри зарубіжної літератури та 
компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Зарубіжна література 
Методика викладання зарубіжної 
літератури 

Вечірко Оксана Леонідівна, Кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська 
література, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Зарубіжна література 

014 Середня 
освіта  
014.022 
Німецька мова 
і література 

39871 Середня 
освіта (Мова і 
література 
(німецька та 
англійська)) 

Проскурова Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, 09.00.12 – 
Українознавство, доцент кафедри історії України, доцент кафедри історії 
України та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Огарєнко Тетяна Анатоліївна,  кандидат філологічних , 10.02.01 –українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 

журналістики 

Українська мова та культура мовлення 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
психології 

Філософія 

Матяш Вікторія Володимирівна, викладач кафедри інформатики та 
інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, загальнотехнічних дисциплін та 
методики трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 
в галузі 

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та психології 

Психологія 

Ляшенко Ростислав Олександрович, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, Старший викладач кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти 

Педагогіка 

Руденко Тетяна Володимирівна, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти ті здоров’я 
людини, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини 

Вікова фізіологія та валеологія 

Лелека Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне 

мовознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, 
доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Вступ до мовознавства 



Степаненко Аліна-Алла Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент німецької мови та методики її 

викладання, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Настановно-корективний курс німецької 
мови  

Практична фонетика 
Практичний курс німецької мови 

Тарануха Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 - порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, старший викладач кафедри германських 
мов та методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови 
Література німецькомовних країн 

Хоменко Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практична фонетика 

Ляшук Анна Миколаївна,  кандидат філологічних наук, 0.02.17 - порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Настановно-корективний курс 
англійської мови  

Божко Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, старший викладач кафедри германських мов та 

методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови 

Рибальченко Валентина Костянтинівна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри зарубіжної літератури та 
компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Зарубіжна література 

014 Середня 
освіта  
014.02 Мова і 

література 
(німецька та 
англійська) 

36360 Середня 
освіта (Мова і 
література 

(німецька та 
англійська)) 

Воронкова Ніна Романівна, старший викладач кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення, 
практична граматика 
Країнознавство Німеччини 

Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики 
германських мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Загальнотеоретичний курс німецької 
мови, теоретична граматика 

Токарєва Тетяна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Лексикологія 
Стилістика 
Методика викладання німецької мови 

Хоменко Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення 
Практична фонетика 
Історія німецької мови 

Рибальченко Валентина Костянтинівна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри зарубіжної літератури та 
компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Зарубіжна література 
Методика викладання зарубіжної 
літератури 

Ляшенко Ростислав Олександрович, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти, Старший викладач кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти 

Методика виховної роботи 

Божко Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, старший викладач кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови 

Апалат Ганна Павлівна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, 
доцент кафедри практики германських мов, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практичний курс англійської мови 

Іваненко Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 

мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Загальнотеоретичний курс англійської 
мови 



Долгушева Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, 10.01.05 – 
порівняльне літературознавство, доцент кафедри германської філології, доцент 

кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Методика викладання англійської мови 

Степаненко Аліна-Алла Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент німецької мови та методики її 
викладання,  доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Методика викладання німецької мови 

03 Гуманітарні 
науки 

 

035.Філологія 
041 Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно), 

перша - 
англійська 

ID 22812 
Філологія 

(Германські 
мови та 

літератури 
(переклад 

англійська та 
німецька мови 

включно) 

Лелека Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне 
мовознавство, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Загальне мовознавство 

Головенко Крістіна Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, старший викладач кафедри 
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 

Верещак Юлія Миколаївна, викладач кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 

Ярова Лариса Олегівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія  та 

методика виховання, доцент, доцент, зав. кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Практична граматика 

Контрастивна стилістика 
Практика усного та писемного мовлення 

Верезубенко Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, старший викладач 
кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практичний курс німецької мови 

Стасюк Богдан Вікторович, кандидат філологічних наук, 10.02.16 – 

перекладознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Практичний курс перекладу з англійської 

мови 
Теорія перекладу 
Комунікативний аналіз тексту 

Чернишенко Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Практичний курс перекладу з англійської 
мови 

Тарнавська Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, 10.01.06 – теорія 

літератури, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 

Контрастивна граматика 

Олійник Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики  

Практика усного та писемного мовлення 

Бондаренко Катерина Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Контрастивна лексикологія 
Практичний курс перекладу з англійської 

мови 

Білоус Олександр Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.20 – 
порівняльно-історичне, типологічне зіставне мовознавство та теорія перекладу, 
професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практичний курс німецької мови 

Білоус Ольга Іванівна, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Практичний курс німецької мови 

Коваленко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Практичний курс німецької мови 
Практичний курс перекладу з німецької 
мови 

Степаненко Аліна-Алла В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови 



Токарева Тетяна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент, доцент кафедри германських мов та 

методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови 

Паращук Валентина Юліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення 
Основи теорії мовної комунікації 

Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Загальнотеоретичний курс германської 
філології 

Кричун Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент, доцент кафедри української мови та журналістики 

Українська мова та культура мовлення 

Проскурова Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, 09.00.12 – 
українознавство, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Матяш Вікторія Володимирівна, викладач кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Присяжнюк Олена Віталіївна, кандидат технічних наук, 01.05.04 – системний 
аналіз та теорія оптимальних рішень, доцент, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук, 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, доцент, доцент кафедри теорії 
та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 
в галузі 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
психології 

Філософія 

Фабрика Алла Анатоліївна, кандидат соціологічних наук, 22.00.04 – соціальна 
структура, соціальні інститути, процеси, доцент кафедри філософії, політології 
та психології 

Філософія 

035.Філологія 
043 Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно), 

перша - 
німецька 

ID 22822 
Філологія 

(Германські 
мови та 

літератури 
(переклад 

німецька та 
англійська мови 

включно) 

Лелека Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне 
мовознавство, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Загальне мовознавство 
Практичний курс англійської мови 

Верезубенко Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, старший викладач 
кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 
Контрастивна граматика 

Коваленко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 
Практичний курс перекладу з німецької 

мови 
Комунікативний аналіз тексту 

Чернишенко Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - теорія та 
історія педагогіки, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Практичний курс англійської мови 
Загальнотеоретичний курс германської 
філології 

Білоус Олександр Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.20 – 
порівняльно-історичне, типологічне зіставне мовознавство та теорія перекладу, 

професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Теорія перекладу 
Контрастивна стилістика 

Практичний курс перекладу з німецької 
мови 

Білоус Ольга Іванівна, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Контрастивна лексикологія 
Практика усного та писемного мовлення 

Бондаренко Катерина Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практичний курс перекладу (Основи 
локалізації) 



Стасюк Богдан Вікторович, кандидат філологічних наук, 10.02.16 – 
перекладознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Практичний курс перекладу з англійської 
мови 

Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Практична граматика 

Паращук Валентина Юліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Основи теорії мовної комунікації 

Кричун Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент, доцент кафедри української мови та журналістики 

Українська мова та культура мовлення 

Проскурова Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, 09.00.12 – 
українознавство, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Присяжнюк Олена Віталіївна, кандидат технічних наук, 01.05.04 – системний 
аналіз та теорія оптимальних рішень, доцент, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук, 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, доцент, доцент кафедри теорії 
та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 
в галузі 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії , доцент кафедри філософії, політології та 
психології 

Філософія 

Фабрика Алла Анатоліївна, кандидат соціологічних наук, 22.00.04 – соціальна 
структура, соціальні інститути, процеси, доцент кафедри філософії, політології 
та психології 

Філософія 

035. Філологія 
035.10 

Прикладна 
лінгвістика 

 

ID 17395 
Філологія 

(Прикладна 
лінгвістика 

(англійська 
мова) і 

Германські мови 
та літератури 

(переклад 
англійська мова 

включно) 

Лелека Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне 
мовознавство, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Загальне мовознавство 

Верещак Юлія Миколаївна, викладач кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 

Практична граматика 

Верезубенко Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, старший викладач 
кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практичний курс німецької мови 
Практичний курс перекладу з німецької 
мови 

Стасюк Богдан Вікторович, кандидат філологічних наук, 10.02.16 – 
перекладознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Теорія перекладу 
Лінгвістика тексту 

Основи редагування тексту 
Комунікативний аналіз тексту 

Ярова Лариса Олегівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія  та 
методика виховання, доцент, доцент, зав. кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Контрастивна стилістика 

Бондаренко Катерина Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Контрастивна лексикологія 
 

Головенко Крістіна Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, старший викладач кафедри 
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 

Тарнавська Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, 10.01.06 – теорія 
літератури, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Контрастивна граматика 
Науково-технічний переклад 



Олійник Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 

Бондаренко Олександр Сергійович, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практичний курс перекладу з англійської 
мови 
Основи локалізації 

Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 

германських мов та методик їхнього навчання 

Граматика німецької мови 

Паращук Валентина Юліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 –германські 
мови, доцент, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Основи теорії мовної комунікації  

Токарева Тетяна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Практичний курс німецької мови 

Кричун Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 

мова, доцент, доцент кафедри української мови та журналістики 

Українська мова та культура мовлення 

Проскурова Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, 09.00.12 – 
українознавство, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Матяш Вікторія Володимирівна, викладач кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук, 05.27.06 – технологія, 

обладнання та виробництво електронної техніки, доцент, доцент кафедри теорії 
та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 

в галузі 

ID 17397 
Філологія 

(Прикладна 
лінгвістика 

(німецька мова) і 

Германські мови 
та літератури 

(переклад 
німецька мова 

включно) 

Лелека Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне 
мовознавство, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Практичний курс англійської мови 

Тарнавська Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, 10.01.06 – теорія 
літератури, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Вступ до прикладної лінгвістики 

Коваленко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Практика усного та писемного мовлення 
Комунікативний аналіз тексту 

Верезубенко Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, старший викладач 
кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Контрастивна граматика 

Бондаренко Катерина Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Практичний курс перекладу (Основи 
локалізації) 
 

Білоус Олександр Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.20 – 
порівняльно-історичне, типологічне зіставне мовознавство та теорія перекладу, 
професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Науково-технічний переклад 

Стасюк Богдан Вікторович, кандидат філологічних наук, 10.02.16 – 

перекладознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Основи редагування тексту 

Практичний курс перекладу з англійської 
мови 

Тарануха Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, старший викладач кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання 

Практика усного та писемного мовлення 

Паращук Валентина Юліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 –германські 
мови, доцент, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Основи теорії мовної комунікації 



Кричун Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент, доцент кафедри української мови та журналістики 

Українська мова та культура мовлення 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
психології 

Філософія 

Фабрика Алла Анатоліївна, кандидат соціологічних наук, 22.00.04 – соціальна 
структура, соціальні інститути, процеси, доцент кафедри філософії, політології 
та психології 

Філософія 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
014 Середня 

освіта 

(Українська 

мова і 

література) 

17382 

Середня освіта 

(Українська мова 

і література та 

Мова і 

література 

(англійська)) 

Кричун Людмила Петрівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Вступ до мовознавства 
Сучасна українська літературна мова 

Громко Тетяна Василівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Діалектологія української мови  

Крижанівська Ольга Іванівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 

мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Історична граматика української мови 

Волчанська Ганна Василівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Шкільний курс української мови  
Методика навчання української мови 

Ковтюх Світлана Леонідівна  - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 

мова, професор кафедри української мови, професор кафедри української мови 
та журналістики, в. о. завідувача кафедри української мови та журналістики 

Сучасна українська літературна мова 

Демешко Інна Миколаївна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Сучасна українська літературна мова 
Практичний курс української мови 

Кирилюк Ольга Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 

журналістики 

Сучасна українська літературна мова 

Огарєнко Тетяна Анатоліївна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української 
мови та журналістики 

Сучасна українська літературна мова 

Ліштаба Тетяна Василівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Стилістика і культура української мови  
 

Лаврусенко Марія Іванівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, доцент кафедри української літератури, доцент кафедри української 
та зарубіжної літератури, заступник декана з навчально-методичної роботи 

Шкільний курс української літератури 
Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор 

Буряк Олена Федорівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, доцент кафедри української літератури та журналістики, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератури 

Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор 
Дитяча література 

Гольник Оксана Олександрівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська література, доцент кафедри української літератури та журналістики, 
доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Вступ до літературознавства 
Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор  

Цепа Олександра Володимирівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська література, доцент кафедри української літератури, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератури 

Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор 
Методика навчання української 
літератури 



Вечірко Оксана Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.01.02 – українська 
література, доцент кафедри зарубіжної літератури та компаративістики, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератури 

Історія зарубіжної літератури та методики 
її навчання 

 

Рибальченко Валентина Костянтинівна - кандидат філологічних наук, 10.01.02 –
російська література - доцент кафедри зарубіжної літератури та 
компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Історія зарубіжної літератури та методики 
її навчання 

Михида Сергій Павлович - доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури, проректор з наукової роботи 

Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор 

Вівсяна Інна Анатоліївна – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; 
доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої 
історії.  
 
Проскурова Світлана Володимирівна – кандидат історичних наук, 09.00.12 –
українознавство; доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України 
та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Русул Олег Васильович – кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин 

Філософія  

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, 01.05.04 – системний 
аналіз та теорія оптимальних рішень, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри інформатики та інформаційних технологій 
 

Матяш Вікторія Володимирівна –викладач кафедри інформатики та 
інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук 13.00.02–теорія та методика 
навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), професор кафедри державно-
правових дисциплін та адміністративного права, професор кафедри права та 
правоохоронної діяльності 

Правове регулювання професійної 
діяльності 

Ковальова Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного виховання і 

оздоровчої фізичної культури 

Фізичне виховання  

Ткачук Андрій Іванович – кандидат технічних наук, 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент кафедри 
теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці в галузі 

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 

– педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин 

Психологія 

Дубінка Микола Михайлович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія та 
історія педагогіки; доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти 

Педагогіка  

Курята Ірина Георгіївна – кандидат медичних наук, 14.01.20 – 

дерматовенерологія, доцент кафедри валеології та охорони здоров’я дітей, 
доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини 

Вікова фізіологія та валеологія  

Черньонков Ярослав Олександрович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри англійської філології, 
доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова  
 



Козій Ольга Борисівна – кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, доцент кафедри англійської філології, доцент кафедри 

лінгводидактики та іноземних мов 

Практикум усного та писемного 
мовлення  

Практична фонетика та граматика 

Лисенко Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри англійської філології, 
доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Методика навчання англійської мови 

Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук, 10.01.05 – порівняльне 
літературознавство, 10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератури 

Література Англії  

17385 

Середня освіта 

(Українська мова 

і література) та 

Психологія 

(практична 

психологія)  

Кричун Людмила Петрівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Вступ до мовознавства 
Сучасна українська літературна мова 

Громко Тетяна Василівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Діалектологія української мови  

Крижанівська Ольга Іванівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Історична граматика української мови 

Волчанська Ганна Василівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 

мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Шкільний курс української мови  

Методика навчання української мови 

Ковтюх Світлана Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, професор кафедри української мови, професор кафедри української мови 
та журналістики, в. о. завідувача кафедри української мови та журналістики 

Сучасна українська літературна мова 

Демешко Інна Миколаївна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 

журналістики 

Сучасна українська літературна мова 
Практичний курс української мови 

Кирилюк Ольга Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Сучасна українська літературна мова 

Огарєнко Тетяна Анатоліївна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української 
мови та журналістики 

Сучасна українська літературна мова 

Ліштаба Тетяна Василівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Стилістика і культура української мови  
 

Лаврусенко Марія Іванівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, доцент кафедри української літератури, доцент кафедри української 
та зарубіжної літератури, заступник декана з навчально-методичної роботи 

Шкільний курс української літератури 
Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор 

Буряк Олена Федорівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, доцент кафедри української літератури та журналістики, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератури 

Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор 
Дитяча література 

Гольник Оксана Олександрівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська література, доцент кафедри української літератури та журналістики, 
доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Вступ до літературознавства 
Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор  

Цепа Олександра Володимирівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 

українська література, доцент кафедри української літератури, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератури 

Історія української літератури в т.ч. 

Фольклор 



Методика навчання української 
літератури 

Вечірко Оксана Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.01.02 – українська 
література, доцент кафедри зарубіжної літератури та компаративістики, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератури 

Історія зарубіжної літератури та методики 
її навчання 

Рибальченко Валентина Костянтинівна - кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри зарубіжної літератури та компаративістики, доцент кафедри української 
та зарубіжної літератури 

Історія зарубіжної літератури та методики 
її навчання 

Михида Сергій Павлович - доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української та 
зарубіжної літератури, проректор з наукової роботи 

Історія української літератури в т.ч. 
Фольклор 

Вівсяна Інна Анатоліївна – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; 
доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої 
історії.  
 

Проскурова Світлана Володимирівна – кандидат історичних наук, 09.00.12 –  
українознавство; доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України 
та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Русул Олег Васильович – кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин 

Філософія  

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, 01.05.04 – системний 

аналіз та теорія оптимальних рішень, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри інформатики та інформаційних технологій 
 
Матяш Вікторія Володимирівна –викладач кафедри інформатики та 
інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук 13.00.02–теорія та методика 
навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), професор кафедри державно-
правових дисциплін та адміністративного права, професор кафедри права та 

правоохоронної діяльності 

Правове регулювання професійної 
діяльності 

Ковальова Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
оздоровчої фізичної культури  

Фізичне виховання  

Ткачук Андрій Іванович – кандидат технічних наук, 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент кафедри 
теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці в галузі 

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 
– педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин  

Психологія  

Черньонков Ярослав Олександрович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри англійської філології, 

доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова (за профспрямуванням) 

Близнюкова Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, 19.00.05 – 
соціальна психологія; психологія соціальної роботи, старший викладач кафедри 
практичної психології 

Практикум з психокорекції  
Основи психокорекції  
Основи психологічного консультування 



Мельничук Ірина Ярославівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри практичної психології, доцент 

кафедри психології 

Історія психології 

Горська Галина Олександрівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри практичної психології, доцент 
кафедри психології 

Психодіагностика 

Міненко Ольга Олександрівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри практичної психології, доцент 

кафедри психології 

Основи психотерапії 

Мамчур Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, 19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія соціальної роботи, старший викладач кафедри психології 

Психологічна служба в системі освіти 

06 
Журналістика 

061 

Журналістика 

 

1241 

Журналістика 

 

Фенько Наталія Миколаївна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, доцент кафедри української літератури та журналістики, доцент 
кафедри української мови та журналістики 

Основи журналістики 
Газетно-журнальні видання 
Професійні стандарти журналістської 
діяльності 

Медіакритика 

Базака Роман Вікторович - кандидат наук із соціальних комунікацій., 27.00.04 – 
теорія та історія журналістики, старший викладач  кафедри української мови та 
журналісти 

Історія української журналістики  
Теорія журналістики 
Сучасна публіцистика 
Історія зарубіжної журналістики 
Кросмедійна журналістика 

Гуманенко Олександра Олександрівна - кандидат наук із соціальних 

комунікацій.,  27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування., 
старший викладач  кафедри української мови та журналісти 

Масова комунікація та інформація 

Книжкові видання 
Види редагування 

Пикалюк Роман Володимирович 
кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 
журналістики, доцент кафедри української мови та журналістики 

Новітні медіа 
Медіаменеджмент 
Агенційна журналістика 
Інтернет-журналістика 
Журналістика даних 

Ткаченко Ірина Анатоліївна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, доцент кафедри видавничої справи та редагування, доцент кафедри 
української мови та журналістики 

Електронні виданнях 
Газетно-журнальне виробництво 

Демчак Олена Василівна - викладач кафедри української мови та журналістики Фотожурналістика 
Мистецтво сучасної арт-критики 
Теле- та радіо виробництво 

Вівсяна Інна Анатоліївна – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; 

доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої 
історії.  

Історія та культура України 

Русул Олег Васильович – кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин 

Філософія 

Черньонков Ярослав Олександрович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри англійської філології, 

доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 
Іноземна мова (за профспрямуванням) 

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, 01.05.04 – системний 
аналіз та теорія оптимальних рішень, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри інформатики та інформаційних технологій 
 

Інформаційно-комунікаційні технології 



Матяш Вікторія Володимирівна –викладач кафедри інформатики та 
інформаційних технологій 

Ковальова Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
оздоровчої фізичної культури 

Фізичне виховання  
 

Ткачук Андрій Іванович – кандидат технічних наук, 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент кафедри 
теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці в галузі 

Волчанська Ганна Василівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 
 
Демешко Інна Миколаївна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Українська мова в журналістській 
діяльності 

Крижанівська Ольга Іванівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Теорія твору і тексту 

Фабрика Алла Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, 22.00.04 – соціальна 
структура, соціальні інститути і процеси; доцент кафедри філософії, політології 
та міжнародних відносин; доцент кафедри філософії, політології та психології. 

Соціологія масової комунікації 

Зеленко Інна Павлівна, кандидат юридичний наук - 12.00.01 – теорія та історія 
держави і права, історія політичних і правових учень, доцент кафедри теорій та 
історії держави і права, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності/ 

Медіаправо 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 01 Освіта/ 
Педагогіка 
 

014.021 
Середня освіта. 
(Англійська 

мова і 
література) 
 

40005 Середня 
освіта (Мова і 
література 

(англійська та 
німецька)) 

Кочубей Вікторія Юріївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Технології навчання англійської мови у 
старшій школі (ІІ фах), методика 
навчання англійської мови в старшій 

школі 

Паращук Валентина Юліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 –германські 
мови, доцент кафедри англійської мови, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Англійська мова за педагогічним 
спрямуванням, міжкультурна комунікація 
для вчителя іноземних мов 

Долгушева Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, 10.01.05 – 
порівняльне літературознавство, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Інтерпретація сучасного англомовного 
художнього тексту 

Снісаренко Ірина Євгеніївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Методологія та організація наукових 
досліджень з іншомовної 
лінгводидактики, англійська мова за 
педагогічним спрямуванням (ІІ фах) 

Іваненко Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Англійська мова за педагогічним 
спрямуванням (ІІ фах) 

Харченко Юлія Володимирівна, Доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії та політології , кафедри 
філософії, політології та психології 

Філософія науки 

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 
українська мова, російська мова, професор кафедри перекладу та загального 
мовознавства,  професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Актуальні напрямки сучасного 
мовознавства 



Гольник Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук,  10.01.01 – 
українська література кафедри,  доцент кафедри української літератури та 

журналістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Методика викладання зарубіжної 
літератури в старшій школі 

Михида Сергій Павлович, доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української 
літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури 

Сучасний літературознавчий дискурс 

Дацька Тетяна Олексіївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 

методик їхнього навчання 

Ключові компетенції для ціложиттєвої 
освіти 

014.021 
Середня освіта 
(Англійська 
мова і 
література) 
 

46882 Середня 
освіта (Мова і 
література 
(англійська)) 

Снісаренко Ірина Євгеніївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Методологія та організація наукових 
досліджень з іншомовної 
лінгводидактики, англійська мова за 
педагогічним спрямуванням, практична 
граматика 

Паращук Валентина Юліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 –германські 

мови, доцент кафедри англійської мови, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Міжкультурна комунікація для вчителя 

іноземних мов 

Долгушева Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, 10.01.05 – 
порівняльне літературознавство, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Інтерпретація сучасного англомовного 
художнього тексту, література Британії та 
США: постмодернізм 

Кочубей Вікторія Юріївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 

методик їхнього навчання 

Технології навчання англійської мови у 
старшій школі, методика навчання 

англійської мови в старшій школі 

Іваненко Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Загальнотеоретичний курс англійської 
мови 

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії та політології , кафедри 
філософії, політології та психології 

Філософія науки 

Семенюк Олег Анатолійович,  доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 
українська мова, російська мова, професор кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 

Актуальні напрямки сучасного 
мовознавства 

Гольник Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук,  10.01.01 – 
українська література кафедри,  доцент кафедри української літератури та 
журналістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Методика викладання зарубіжної 
літератури в старшій школі 

Михида Сергій Павлович, доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української 
літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури 

Історія зарубіжної літератури 

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та психології 

Психологія 

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, професор кафедри педагогіки та менеджменту 
освіти, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 

014.022 
Середня освіта. 

40006 Середня 
освіта (Мова і 
література 

Дацька Тетяна Олексіївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Ключові компетенції для ціложиттєвої 
освіти 



(Німецька мова 
і література) 

(німецька та 
англійська)) 

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 
українська мова, російська мова, професор кафедри перекладу та загального 

мовознавства,  професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Актуальні напрямки сучасного 
мовознавства 

Михида Сергій Павлович, доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української 
літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури 

Сучасний літературознавчий дискурс 

Гольник Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук,  10.01.01 – 
українська література кафедри,  доцент кафедри української літератури та 

журналістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Методика викладання зарубіжної 
літератури в старшій школі 

Степаненко Аліна-Алла Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент німецької мови та методики її 
викладання, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Методика навчання німецької мови в 
старшій школі 

Білоус Олександр Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.20 - 
порівняльно-історичне, типологічне зіставне мовознавство та теорія перекладу,  
професор кафедри перекладу та загального мовознавства, професор кафедри 

германських мов та методик їхнього навчання 

Лінгвокраїнознавство 

Воронкова Ніна Романівна, старший викладач кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Німецька мова за педагогічним 
спрямуванням 

Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики 
германських мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Німецька мова за педагогічним 
спрямуванням 

Тарануха Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 - порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, старший викладач кафедри германських 
мов та методик їхнього навчання 

Література німецькомовних країн 

Токарєва Тетяна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри  германських мов та методик їхнього навчання 

Технології навчання німецької мови 
Німецька мова за педагогічним 
спрямуванням 

Кочубей Вікторія Юріївна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 

мови, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та 
методик їхнього навчання 

Технології навчання англійської мови 

Іваненко Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство, доцент кафедри практики германських 
мов, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

Англійська мова за педагогічним 
спрямуванням 

03 Гуманітарні 
науки 

035.Філологія 
043 Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно), 

перша - 
німецька 

ID 23747 
Філологія 

(Германські 
мови та 

літератури 
(переклад 

німецька та 
англійська мови 

включно) 

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 
українська мова, російська мова, професор, професор кафедри перекладу, 

прикладної та загальної лінгвістики 

Медіація нехудожнього тексту 

Стасюк Богдан Вікторович, кандидат філологічних наук, 10.02.16 – 
перекладознавство, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Методологія сучасного перекладу 
 

Верезубенко Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, старший викладач 
кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Текстова компетенція (німецька мова) 
 

Білоус Олександр Миколайович, кандидат філологічних наук, 10.02.20 – 
порівняльно-історичне, типологічне зіставне мовознавство та теорія перекладу, 
професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Фаховий переклад (німецька мова) 
 

Бондаренко Олександр Сергійович, кандидат філологічних наук, 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри 
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Технології перекладу та перекладацький 
менеджмент 



Тарнавська Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, 10.01.06 – теорія 
літератури, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Фаховий переклад (економічний 
переклад) 

Текстова компетенція (англійська мова) 

Олійник Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські 
мови, доцент, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики 

Фаховий переклад (юридичний переклад) 
 

Ярова Лариса Олегівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія  та 
методика виховання, доцент, доцент, зав. кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

Іншомовні фахові дискусії 

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент, доцент, зав.кафедри філософії, політології 
та психології 

Філософія науки 

Фока Марія Володимирівна, доктор філологічних наук, 10.01.05 – порівняльне 
літературознавство; 10.01.06 – теорія літератури, доцент, професор кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов 

Література і переклад 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

 

014 Середня 

освіта 

(Українська 

мова і 

література) 

 

17373 

Середня освіта 

(Українська мова 

і література та 

Мова і 

література 

(англійська)) 

Кричун Людмила Петрівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Сучасні освітні технології у викладанні 
української мови  

Кирилюк Ольга Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Проблемні аспекти сучасного 
мовознавства 

Цепа Олександра Володимирівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська література, доцент кафедри української літератури, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератури 

Сучасні освітні технології у викладанні 
української літератури 

Клочек Григорій Дмитрович - доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української 
літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури, завідувач 
кафедри 

Теорія літератури 
Українська літературна критика 
 

Манойлова Ольга Миколаївна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська література, старший викладач кафедри української та зарубіжної 
літератури 

Сучасна зарубіжна література та 
технології її навчання 
 

Рибальченко Валентина Костянтинівна - кандидат філологічних наук 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри зарубіжної літератури та 
компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Сучасна зарубіжна література та 
технології її навчання 
 

Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія історії, завідувач кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин, доцент  

Філософія науки  

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 
українська мова, російська мова, професор, професор кафедри перекладу, 
прикладної та загальної лінгвістики 

Загальне мовознавство  

Габелко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних 

мов, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Практика усного та писемного мовлення  

Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук, 10.01.05 – порівняльне 
літературознавство, 10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератури 

Англійська літератури  
Теоретичний курс англійської мови 
 

Фока Марія Володимирівна -доктор філологічних наук, 10.01.05 – порівняльне 
літературознавство, 10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри 

Технології навчання англійської мови  



лінгводидактики та іноземних мов, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератури 

 
Шандрук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук - 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, професор кафедри лінгводидактики та іноземних 
мов, професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

17377 
Середня освіта 

(Українська мова 

і література) 

Кричун Людмила Петрівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Сучасні освітні технології у викладанні 
української мови  

Кирилюк Ольга Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри української мови та 
журналістики 

Проблемні аспекти сучасного 
мовознавства 

Цепа Олександра Володимирівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 
українська література, доцент кафедри української літератури, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератури 

Сучасні освітні технології у викладанні 
української літератури 

Клочек Григорій Дмитрович - доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української 
літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури, завідувач 
кафедри 

Теорія літератури 
Українська літературна критика 

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 
українська мова, російська мова, професор, професор кафедри перекладу, 
прикладної та загальної лінгвістики 

Загальне мовознавство 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

 

03 Гуманітарні 

науки 

035 Філологія 1290 

Філологія 

(українська 

література) 

Клочек Григорій Дмитрович - доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 

література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української 

літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури, завідувач 

кафедри української та зарубіжної літератури 

Теорія літературного твору 

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 

українська мова, російська мова, професор, професор кафедри перекладу, 

прикладної та загальної лінгвістики 

Основи теорії сучасної комунікації  

1293 

Філологія 

(українська 

мова) 

Клочек Григорій Дмитрович - доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 

література, 10.01.06 – теорія літератури, професор кафедри української 

літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури, завідувач 

кафедри української та зарубіжної літератури 

Теорія літературного твору 

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, 10.02.01, 10.02.02 – 

українська мова, російська мова, професор, професор кафедри перекладу, 

прикладної та загальної лінгвістики 

Основи теорії сучасної комунікації 

 


