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Назва 

факультету 

Шифр та 

назва галузі 

знань 

Код та назва 

спеціальності 

ІD та назва 

освітньої 

програми у 

ЄДЕБО 

ПІП, науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності, вчене звання, посада Назва освітнього компонента за 

навчальним планом 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Факультет 
математики, 
природничих 

наук та 
технологій 

01 Освіта 
/Педагогіка 

014 Середня 
освіта 

(Природничі 
науки) 

22820 
014 Середня 

освіта 
(Природничі 

науки) 

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

Українська мова та культура мовлення 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Козій Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, доцент 
кафедри англійської філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Присяжнюк Олена Віталіївна, кандидат технічних наук, 01.05.04 – системний аналіз та теорія 

оптимальних рішень, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Собко Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 13.00.07  –  теорія і методика виховання, 
доцент кафедри фізичного виховання, зав. кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої 

роботи; 

Фізичне виховання (футбол, теніс 
настільний) 

Ковальова Юлія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики олімпійського і професійного 

спорту; 

Фізичне виховання (бадмінтон, 
волейбол 2,3, шашки, дартс) 

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої 

роботи; 

Фізичне виховання (волейбол, 
баскетбол) 

Мішин Сергій Вікторович, кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри 

фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи; 

Фізичне виховання (футбол) 

Миценко Євген Вікторович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 24.00.01 

олімпійський і професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-

оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (фітнес) 



 

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  

Пуляк Ольга Василівна,кандидат педагогічних наук, 13.00.04 -теорія і методика професійної 
освіти,доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 

кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорони 
праці в галузі 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 

навчання математики, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 

економіки та методик їхнього навчання 

Вища математика 

Мельничук Сергій Костянтинович, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та 

вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент 
кафедри філософії, політології та психології 

 

Психологія 
Навчальна практика :пропедевтична з 
психології  
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки ,психології та методики 

навчання природничих наук (фізика, 
хімія, біологія) 

Кравцова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук: 13.00.01 –  загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 
Навчальна практика :пропедевтична з 
педагогіки 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 

Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки ,психології та методики 
навчання природничих наук (фізика, 
хімія, біологія) 

Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри хімії, доцент, в.о. завідувача кафедри природничих наук, хімії, 

географії та методик їхнього навчання  
 

Методика навчання природничих наук 
(хімія) 
Виробнича практика у школі 
Навчальна практика :пропедевтична з 

фаху 
Курсова робота з методики навчання 
природничих наук 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки ,психології та методики 
навчання природничих наук (фізика, 

хімія, біологія) 



 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, професор кафедри біології, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього 

навчання 

Методика навчання природничих наук 
(біологія) 
Виробнича практика у школі 

Навчальна практика :пропедевтична з 
фаху 
Курсова робота з методики навчання 
природничих наук 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки ,психології та методики 
навчання природничих наук (фізика, 
хімія, біологія) 

Аркушина Ганна Феліксівна, кандидат біологічних наук 03.00.05 – ботаніка, доцент кафедри 

біології, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Ботаніка 
Навчальна практика 
комплексна біологічна 
Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 
неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 

Гулай Віталій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, 03.00.16 – екологія, доцент 

кафедри біології та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання 

Зоологія 
Екологія 
Навчальна практика 
комплексна біологічна 
Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 
неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 

фізіології людини і тварини 

Боброва Марія Сергіївна, кандидат біологічних наук 03.00.04  – біохімія, старший викладач, 

кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Анатомія людини 
Фізіологія людини і тварини 
Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 
неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 



 

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри фізики та методики її 

викладання, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Загальна фізика 
Методика навчання природничих наук 
(фізика) 

Курсова робота з природничих наук 
Курсова робота з методики навчання 
природничих наук 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 

неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 

Подопригора Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), професор кафедри 

природничих наук та методик їхнього навчання, доцент кафедри фізики та методики її викладання, 
професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Математичні методи фізика 
Теоретична фізика 
Загальні питання методики навчання 
Виробнича практика у школі 
Навчальна практика :пропедевтична з 

фаху, шкільного фізичного 
експерименту 
Курсова робота з природничих наук 
Курсова робота з методики навчання 
природничих наук 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 

Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 
неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки ,психології та методики 
навчання природничих наук (фізика, 
хімія, біологія) 



 

Терещенко Оксана Василівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Загальна хімія 
Неорганічна хімія 
Навчальна практика: комплексна 

хімічна 
Курсова робота з природничих наук 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 
неорганічної та органічної хімії, 

ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 

Клоц Євген Олександрович, кандидат хімічних наук, 02.00.03 – органічна хімія, доцент кафедри 

хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Органічна хімія 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 

неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Аналітична хімія 
Курсова робота з природничих наук 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 

Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 
неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 

Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук,13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 

навчання 

Фізична і колоїдна хімія 
Навчальна практика: комплексна 
хімічна 
Курсова робота з методики навчання 

природничих наук 
Державний кваліфікаційний екзамен із 
загальної і теоретичної фізики, 
неорганічної та органічної хімії, 
ботаніка, зоології, анатомії людини, 
фізіології людини і тварини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки ,психології та методики 

навчання природничих наук (фізика, 
хімія, біологія) 



 

Волчанський Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07 – фізика 
твердого тіла, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент 

кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Astronomy/ Астрономія 

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.05 – біогеографія 
та географія ґрунтів, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, 

хімії, географії та методик їхнього навчання 

Фізична географія  

Гулай Олександр Володимирович, доктор біологічних наук, 03.00.16 – екологія, професор 

кафедри біології та методики її викладання, в.о.завідувача кафедри фізики, біології та методик 

їхнього навчання 

Навчальна практика: комплексна 
біологічна  

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки й техніки, 

професор кафедри біології та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та методик 
їхнього навчання 

Курсова робота з природничих наук 

014 Середня 
освіта (Хімія) 

24132 
014 Середня 

освіта (Хімія, 
Біологія та 
здоров’я 
людини) 

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

Українська мова та культура мовлення 

Мельничук Костянтин Сергійович,кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 

політології та психології 

Філософія 

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

кафедри англійської філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

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

інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Собко Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 13.00.07  –  теорія і методика виховання, 

доцент кафедри фізичного виховання, зав. кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої 

роботи; 

Фізичне виховання (футбол, теніс 
настільний) 

Ковальова Юлія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту 

Фізичне виховання 

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої 
роботи 

Фізичне виховання (волейбол, 
баскетбол) 

Мішин Сергій Вікторович, кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри 
фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (футбол) 

Миценко Євген Вікторович кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 24.00.01 олімпійський 
і професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої 
роботи 

Фізичне виховання (фітнес) 



 

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  

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорони 
праці в галузі 

Мельничук Сергій Костянтинович, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент 
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 

Психологія 
Навчальна практика: 
пропедевтична з психології 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 

г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Кравцова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук: 13.00.01 –  загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доцент кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 

Навчальна практика: 
пропедевтична з педагогіки 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 

методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Терещенко Оксана Василівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Загальна хімія 
Неорганічна хімія 
Основи хімічної технології 
Навчальна практика: 
Комплексна хімічна 
Курсова робота з хімії 

Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  

психології 



 

Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Розв’язування розрахункових задач з 
хімії 
Фізична та колоїдна хімія 

Виробнича практика у школі 
Навчальна практика: 
пропедевтична з фаху, 
Комплексна хімічна 
Курсова робота з методики навчання 
хімії/ методика навчання біології та 
здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 

хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Клоц Євген Олександрович, кандидат хімічних наук, 02.00.03 – органічна хімія, доцент кафедри 
хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Органічна хімія 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 

г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 

кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук ,хімії, географії та методик їхнього навчання 

Аналітична хімія 

Фізико-хімічні методи дослідження 
Курсова робота з хімії 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 
г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 

здоров’я людини, педагогіки та  
психології 



 

Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри хімії, доцент, в.о. завідувача кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Біохімія 
Методика навчання хімії 
Experimental Techniques in Chemistry 

Виробнича практика у школі 
Навчальна практика: 
пропедевтична з фаху 
Курсова робота з методики навчання 
хімії/ методика навчання біології та 
здоров’я людини 
Оглядові лекції до Атестації: 
психологія- 4 г., педагогіка- 4 г., фах-16 

г. 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Фізика 

Аркушина Ганна Феліксівна, кандидат біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка, доцент кафедри 
біології, доцент кафедри фізики, біології та методики її викладання 

Ботаніка 
Навчальна практика: 
комплексна біологічна 

Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Гулай Віталій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, 03.00.16 – екологія, доцент 
кафедри біології та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього 

навчання 

Зоологія 
Екологія 

Навчальна практика: 
комплексна біологічна 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 



 

Боброва Марія Сергіївна, кандидат біологічних наук 03.00.04  – біохімія, старший викладач, 
кафедри фізики, біології та методики її викладання 

Анатомія 
Фізіологія людини і тварини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 

хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 
здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки й техніки, 
професор кафедри біології та методики її викладання, кандидат історичних наук, 07.00.07 – історія 
науки і техніки, доцент кафедри біології, доцент кафедри фізики, біології та методики її 

викладання 

Здоров’я людини 
Курсова робота з методики навчання 
хімії/ методика навчання біології та 

здоров’я людини 

Гулай Олександр Володимирович, доктор біологічних наук, 03.00.16 – екологія, професор 
кафедри біології та методики її викладання, в.о.завідувача кафедри фізики, біології та методик 
їхнього навчання 

Генетика 
Навчальна практика: 
комплексна біологічна 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
хімії, біології та здоров’я людини 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
методик навчання хімії, біології та 

здоров’я людини, педагогіки та  
психології 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, професор кафедри біології, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання 

Методика навчання біології та здоров’я 
людини 
Виробнича практика у школі 
Навчальна практика: 
пропедевтична з фаху 
Курсова робота з методики навчання 

хімії/ методика навчання біології та 
здоров’я людини 

014 Середня 
освіта 

(Географія) 

17372 
Середня освіта 
(Географія) та 
краєзнавчо-
туристична 

робота 

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

Українська мова та культура мовлення 

Мельничук Костянтин Сергійович,кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Козій Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, доцент 
кафедри англійської філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 

Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 - загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доцент 
кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 



 

Пузікова Анна Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 – математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Собко Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 13.00.07  –  теорія і методика виховання, 
доцент кафедри фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання, завідувач кафедри 
фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи; 
Ковальова Юлія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту; 
Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої 

роботи; 
Мішин Сергій Вікторович, кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри 
фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи; 
Миценко Євген Вікторович кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 24.00.01 олімпійський 
і професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої 
роботи 

Фізичне виховання  

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри 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 

Мельничук Сергій Костянтинович, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент 
кафедри філософії, політології та психології 

Психологія 
Оглядові лекції до атестації 
Пропедевтична практика: з психології, 
педагогіки, фаху 
Державний кваліфікаційний екзамен 

Кравцова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук: 13.00.01 –  загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доцент кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 

Оглядові лекції до атестації 
Пропедевтична практика: з психології, 
педагогіки, фаху 
Державний кваліфікаційний екзамен 

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 



 

Маслова Наталія Миколаївна, кандидат географічних наук, 11.00.02. Економічна і соціальна 
географія, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Методика навчання географії 
Географія населення 
Інноваційні технології навчання 

географії 
Оглядові лекції до атестації 
Виробнича практика в школі 
Пропедевтична практика: з психології, 
педагогіки, фаху 
Комплексна географічна (топографічна, 
гідрологічна) практика 
Курсова робота з географії/ методики 

навчання географії/  краєзнавчо-
туристичних дисциплін/ методики 
організації краєзнавчо-туристичної 
роботи 
Державний кваліфікаційний екзамен 

Зарубіна Антоніна Володимирівна, кандидат географічних наук, 11.00.11 Конструктивна 
географія і раціональне використання природних ресурсів, доцент кафедри географії та 
геоекології, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 

навчання 

Картографія з основами топографії 
Регіональна економічна і соціальна 
географія 

Оглядові лекції до атестації 
Краєзнавство і туризм 
Курсова робота з географії/ методики 
навчання географії/  краєзнавчо-
туристичних дисциплін/ методики 
організації краєзнавчо-туристичної 
роботи 
Державний кваліфікаційний екзамен 

/захист дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, 11.00.05. Біогеографія і географія ґрунтів, 
доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та 
методик їхнього навчання 

Шкільний курс географії 
Землезнавство 
Рекреаційна географія 
Основи наукових досліджень 
Комплексна фізико-географічна 
(геологічна, геоморфологічна, 
метеорологічна, ґрунтознавча, 

ландшафтознавча, туристична) практика 
Курсова робота з географії/ методики 
навчання географії/  краєзнавчо-
туристичних дисциплін/ методики 
організації краєзнавчо-туристичної 
роботи 



 

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.05 Біогеографія та 
географія ґрунтів, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання 

Географія ґрунтів з основами 
ґрунтознавства 
Землезнавство 

Фізична географія України 
Методика організації краєзнавчо-
туристичної роботи 
Комплексна фізико-географічна та 
суспільно-географічна практика 
Курсова робота з географії/ методики 
навчання географії/  краєзнавчо-
туристичних дисциплін/ методики 

організації краєзнавчо-туристичної 
роботи 
Державний кваліфікаційний екзамен 
/захист дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

Кривульченко Анатолій Іванович, доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 
грунтів, професор кафедри географії та геоекології, професор кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Ландшафтознавство 
Землезнавство 
Курсова робота з географії/ методики 

навчання географії/  краєзнавчо-
туристичних дисциплін/ методики 
організації краєзнавчо-туристичної 
роботи 
Державний кваліфікаційний екзамен 
/захист дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна, кандидат біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка, доцент 

кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик 
їхнього навчання 

Географія материків і океанів 

Оглядові лекції до атестації 
Екскурсознавство і музеєзнавство 
Комплексна географічна (топографічна, 
гідрологічна) практика 
Курсова робота з географії/ методики 
навчання географії/  краєзнавчо-
туристичних дисциплін/ методики 
організації краєзнавчо-туристичної 
роботи 



 

Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, 11.00.02 Економічна та соціальна 
географія, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Економічна і соціальна географія 
України 
Основи суспільної географії 

Географія Кіровоградської області 
Комплексна фізико-географічна та 
суспільно-географічна практика 
Курсова робота з географії/ методики 
навчання географії/  краєзнавчо-
туристичних дисциплін/ методики 
організації краєзнавчо-туристичної 
роботи 

Державний кваліфікаційний екзамен 
/захист дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

17370 
Середня освіта 
(Географія та 

Історія) 

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

Українська мова за професійним 
спрямуванням 

Мельничук Костянтин Сергійович,кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

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

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Пузікова Анна Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 – математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 
освіти, 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 

Уличний Ігор Любомирович, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.07 Теорія і 
методика виховання, доцент кафедри психології, доцент кафедри педагогіки, спеціальної та 
соціальної освіти 

Психологія 



 

Кравцова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук: 13.00.01 –  загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 
Методика виховної роботи 
Оглядові лекції до ДА 

Курсова робота з 
педагогіки/психології/методики 
навчання географії/методики 
викладання історії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методики 
навчання географії та методики 
викладання історії 

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 і валеологія 

Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, 11.00.05. Біогеографія і географія ґрунтів, 
доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та 
методик їхнього навчання 

Метеорологія і кліматологія 
Загальне землезнавство 
Оглядові лекції до ДА 
Комплексна фізико-географічна 
(ґрунтознавча, ландшафтознавча, 

геоморфологічна, геоботанічна) 
практика 

Сільченко Юлія Юріївна, кандидат географічних наук, 11.00.02  Економічна і соціальна 
географія, доцент кафедри географії та геоекології, старший викладач кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання 

Картографія з основами топографії 

Кривульченко Анатолій Іванович, доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 
грунтів, професор кафедри географії та геоекології, професор кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Геологія 



 

Маслова Наталія Миколаївна, кандидат географічних наук, 11.00.02. Економічна і соціальна 
географія, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Географія населення 
Методика навчання географії 
Виробнича: педагогічна практика у 

школі 
Оглядові лекції до ДА 
Комплексна географічна (топографічна, 
геологічна, метеорологічна, 
гідрологічна) практики 
Курсова робота з 
педагогіки/психології/методики 
навчання географії/методики 

викладання історії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та історії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методики 
навчання географії та методики 
викладання історії 

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна, кандидат біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка, доцент 

кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик 
їхнього навчання 

Географія материків і океанів 

Оглядові лекції до ДА 
Комплексна географічна (топографічна, 
геологічна, метеорологічна, 
гідрологічна) практики 
Курсова робота з географії / історії 
Курсова робота з 
педагогіки/психології/методики 
навчання географії/методики 

викладання історії 

Зарубіна Антоніна Володимирівна, кандидат географічних наук, 11.00.11 Конструктивна 
географія і раціональне використання природних ресурсів, доцент кафедри географії та 
геоекології, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Регіональна економічна і соціальна 
географія 
Географія світового господарства 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та історії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методики 
навчання географії та методики 

викладання історії 

Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, 11.00.02 Економічна та соціальна 
географія, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Економічна і соціальна географія 
України 
Комплексна фізико-географічна та 
суспільно-географічна практика 



 

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.05 Біогеографія та 
географія ґрунтів, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання 

Фізична географія України 
Комплексна фізико-географічна та 
суспільно-географічна практика 

Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та історії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методики 
навчання географії та методики 
викладання історії 

Пономаренко Людмила Василівна, кандидат історичних наук, 07.00.01 Історія України, доцент 
всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії  

Історія стародавнього світу 

Козир Ірина Анатоліївна, кандидат історичних наук, 07.00.04 Археологія; доцент кафедри історії 
України, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія України (0 – сер. ХІІІ століття) 

Позднякова Інна Сергіївна, кандидат історичних наук, 07.00.02 Всесвітня історія, доцент 
кафедри всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія середніх віків 

Бабак Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, 07.00.02 Всесвітня історія, доцент кафедри 
всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Нова історія Європи і Америки 

Вівсяна Інна Анатоліївна, кандидат історичних наук, 07.00.01 Історія України, доцент кафедри 
історії України, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія України (XVІI - XVІIІ століття) 
Методика викладання історії 

Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та історії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методики 
навчання географії та методики 
викладання історії 

Токар Наталя Миколаївна, кандидат історичних наук, 07.00.01 Історія України, доцент кафедри 
історії України та всесвітньої історії 

Історія України (сер. ХІІІ - кін. ХVІ 
століття) 

Ковальков Олександр Леонідович, кандидат історичних наук, 07.00.05 Етнологія, доцент 
кафедри всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Нова історія Азії і Африки 

Марченко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, 07.00.01 Історія України, доцент 
кафедри всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Нова історія Азії і Африки 
Оглядові лекції до ДА 
Курсова робота з географії / історії 
Курсова робота з 
педагогіки/психології/методики 
навчання географії/методики 
викладання історії 



 

Мельничук Сергій Костянтинович, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент 
кафедри філософії, політології та психології 

Оглядові лекції до ДА  
Курсова робота з 
педагогіки/психології/методики 

навчання географії/методики 
викладання історії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методики 
навчання географії та методики 
викладання історії 

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

Оглядові лекції до ДА 
Курсова робота з географії / історії 

Курсова робота з 
педагогіки/психології/методики 
навчання географії/методики 
викладання історії 

30228 
Середня освіта 
(Географія та 

Мова і 

література 
(англійська)) 

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

Українська мова за професійним 
спрямуванням 

Мельничук Костянтин Сергійович,кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

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

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 
Практикум з усного та писемного 
мовлення 

Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 - загальна 

педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доцент 
кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 
Оглядові лекції до ДА 
Практикум з усного та писемного 
мовлення 
Практична граматика 
Методика навчання англійської мови 
Курсова робота з методики навчання 
географії/методики навчання 
англійської мови/педагогіки/психології 

Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та англійської мови і 
літератури 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології, методики 
навчання географії, методики навчання 
англійської мови 



 

Пузікова Анна Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 – математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Пуляк Ольга Василівна,кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 

освіти, 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 

Уличний Ігор Любомирович, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.07 Теорія і 
методика виховання, доцент кафедри психології, доцент кафедри педагогіки, спеціальної та 
соціальної освіти 

Психологія 
Навчальна пропедевтична практика: з 
психології, педагогіки, фаху 

Кравцова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук: 13.00.01 –  загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 
Оглядові лекції до ДА 
Методика виховної роботи 
Навчальна пропедевтична практика: з 
психології, педагогіки, фаху 
Курсова робота з методики навчання 

географії/методики навчання 
англійської мови/педагогіки/психології 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології, методики 
навчання географії, методики навчання 
англійської мови 

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 і валеологія 

Кашуба Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 
доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, доцент кафедри соціальної та спеціальної 
освіти 

Інклюзивна освіта 



 

Маслова Наталія Миколаївна, кандидат географічних наук, 11.00.02. Економічна і соціальна 
географія, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Методика навчання географії 
Оглядові лекції до ДА 
Виробнича: педагогічна практика в 

школі 
Навчальна пропедевтична практика: з 
психології, педагогіки, фаху 
Комплексна географічна (топографічна, 
геологічна, метеорологічна, туристська) 
практика 
Курсова робота з географії 
Курсова робота з методики навчання 

географії/методики навчання 
англійської мови/педагогіки/психології 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та англійської мови і 
літератури 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології, методики 
навчання географії, методики навчання 

англійської мови 

Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, 11.00.05. Біогеографія і географія ґрунтів, 
доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та 
методик їхнього навчання 

Загальне землезнавство 
Метеорологія і кліматологія 
Комплексна фізико-географічна 
(геоморфологічна, гідрологічна, 
грунтознавча, геоботанічна, 
ландшафтознавча) практика 
Курсова робота з географії 

Сільченко Юлія Юріївна, кандидат географічних наук, 11.00.02  Економічна і соціальна 
географія, доцент кафедри географії та геоекології, старший викладач кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання 

Картографія з основами топографії 

Кривульченко Анатолій Іванович, доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 
грунтів, професор кафедри географії та геоекології, професор кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Геологія 
Курсова робота з географії 

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна, кандидат біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка, доцент 
кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик 
їхнього навчання 

Географія материків і океанів 
Оглядові лекції до ДА 
Комплексна географічна (топографічна, 

геологічна, метеорологічна, туристська) 
практика 
Курсова робота з географії 
Курсова робота з методики навчання 
географії/методики навчання 
англійської мови/педагогіки/психології 



 

Зарубіна Антоніна Володимирівна, кандидат географічних наук, 11.00.11 Конструктивна 
географія і раціональне використання природних ресурсів, доцент кафедри географії та 
геоекології, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 

навчання 

Регіональна економічна і соціальна 
географія 
Оглядові лекції до ДА 

Курсова робота з географії 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та англійської мови і 
літератури 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології, методики 
навчання географії, методики навчання 
англійської мови 

Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, 11.00.02 Економічна та соціальна 
географія, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Економічна і соціальна географія 
України 
Комплексна фізико-географічна та 
суспільно-географічна практика 
Курсова робота з географії 

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.05 Біогеографія та 
географія ґрунтів, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання 

Фізична географія України 
Комплексна фізико-географічна та 
суспільно-географічна практика 

Державний кваліфікаційний екзамен з 
географії та англійської мови і 
літератури 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології, методики 
навчання географії, методики навчання 
англійської мови 

Фока Марія Володимирівна, доктор філологічних наук, спеціальності 10.01.05 – порівняльне 

літературознавство, 10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних 
мов, професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Література Англії 

Мельничук Сергій Костянтинович, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент 
кафедри філософії, політології та психології 

Курсова робота з методики навчання 
географії/методики навчання 
англійської мови/педагогіки/психології 
Державний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології, методики 
навчання географії, методики навчання 
англійської мови 

Оглядові лекції до ДА 

014 Середня 
освіта (Фізика) 

17348 
Середня освіта 

(Фізика та 
Математика) 

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 

Житков Олександр Анатолійович, доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Гуртовий Юрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Математичний аналіз 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним  
спрямуванням 

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – «Теорія і методика 
професійної освіти», старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці 

Яременко Юрій  Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична 
логіка, алгебра і теорія чисел, доцент кафедри вищої математики, доцент кафедри математики , 
інформатики, економіки та методик їхнього навчання 

Алгебра та геометрія 

Клочек Лілія  Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, 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 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики , інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Вища математика 

Чінчой Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика 
навчання (фізика), доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Методика навчання фізики 
Теоретична фізика 

Сірик Едуард Петрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), доцент кафедри  фізики, біології та методик їхнього навчання 

Загальна фізика 
Елементарна фізика 

Волчанський Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07-фізика 
твердого тіла, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент 
кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Астрономія 

Нічишина Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики , інформатики, 
економіки та методик їхнього навчання 

Методика навчання математики 

17347 

Середня освіта 

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 



 

(Фізика та Мова 
і література 

(англійська)) 

Житков Олександр Анатолійович, доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – «Теорія і методика 
професійної освіти», старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці 

Гуртовий Юрій Валерійович, кандидат   фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Вища математика 

Клочек Лілія  Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, 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 

Чінчой Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика 
навчання (фізика), доцент кафедри фізики та методики її викладання, доцент кафедри фізики, 
біології та методик їхнього навчання 

Методика навчання фізики 
Теоретична фізика 
Елементарна фізика 

Сірик Едуард Петрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), доцент кафедри фізики та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та 
методик їхнього навчання 

Загальна фізика 

Волчанський Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07-фізика 

твердого тіла, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент 
кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Астрономія 

Козій Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, доцент 
кафедри англійської, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Практикум з усного та писемного 
мовлення 
Практична фонетика 

Фока Марія Володимирівна, доктор філологічних наук, спеціальність: Порівняльне 
літературознавство. Теорія літератури, доцент,  професор кафедри лінгводидактики та іноземних 
мов 

Теоретичний курс англійської мови 

Лисенко Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри англійської філології, доцент кафедри лінгводидактики та 
іноземних мов 

Практична граматика 



 

Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 - загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доцент 
кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Методика навчання англійської мови 

014 Середня 
освіта 

(Біологія та 
здоров’я 
людини) 

22818 
Середня освіта 

(Біологія та 
здоров’я 

людини, Хімія) 

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

Українська мова та культура мовлення 

Мельничук Костянтин Сергійович,кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

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

кафедри англійської, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 

Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 - загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доцент 
кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Лупан Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, спец.: теорія і методика навчання 
інформатики, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри 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 

Мельничук Сергій Костянтинович, Кандидат психологічних наук, спец.: педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент 
кафедри філософії, політології та психології 

Психологія 

Кравцова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук: 13.00.01 –  загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 

Терещенко Оксана Василівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 - аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Загальна і неорганічна хімічна 

Аркушина Ганна Феліксівна,  кандидат біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка, доцент кафедри 
біології, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Ботаніка 
Фізіологія рослин 
Біохімія 

Гулай Олександр Володимирович, доктор біологічних наук, 03.00.16 – екологія, професор 
кафедри біології та методики її викладання, професор,  в.о. завідувача кафедри фізики, біології та 
методик їхнього навчання 

Зоологія 
Фізіологія людини і тварин 
Генетика 

Боброва Марія Сергіївна, кандидат біологічних наук, 03.00.04  – біохімія, доцент кафедри 
біології та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Анатомія 



 

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки й техніки, 
професор кафедри біології та методики її викладання, доцент кафедри біології, доцент кафедри 
фізики, біології та методик їхнього навчання 

Здоров’я людини 

Гулай Віталій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук 03.00.16 – екологія, доцент 
кафедри біології та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання 

Екологія 

Клоц Євген Олександрович, кандидат хімічних наук, 02.00.03 - органічна хімія, доцент кафедри 
хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Органічна хімія 

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук  02.00.02 - аналітична хімія, доцент кафедри 
хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Аналітична хімія 

Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - Теорія і методика 

професійної освіти, викладач, кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Основи хімічної технології 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, професор кафедри біології, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання 

Методика навчання біології та здоров’я 
людини 

Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри хімії, доцент, в.о. завідувача кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Методика навчання хімії 

014 Середня 
освіта 

(Математика) 

22719 
Середня освіта 
(Математика та 
Інформатика) 

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 

Житков Олександр Анатолійович, доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – «Теорія і методика 
професійної освіти», старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 
Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 
математики, статистики та інформаційних технологій 
Матяш Вікторія Володимирівна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 



 

Клочек Лілія  Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання, 

доцент кафедри педагогіки, 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 

Ключник Інна Геннадіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02  – диференціальні 
рівняння, доцент кафедри математики , доцент кафедри математики, інформатики, економіки та 
методики їхнього навчання 

Математичний аналіз 

Гаєвський Микола Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.01.– математичний 

аналіз, старший викладач кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього 
навчання 

Алгебра 

Яременко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична логіка, 
алгебра і теорія чисел, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Геометрія 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Нічишина Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. - теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Методика навчання математики 

Ботузова Юлія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – Теорія та методика 
навчання (математика), доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 
Нічишина Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. - теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри математики , доцент кафедри математики, інформатики, 

економіки та методики їхнього навчання 

Елементарна математика 

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

Інформатика 
Програмування 

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02 – диференціальні 
рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Сучасні операційні системи 

Пузікова Анна Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 – математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, доцент кафедри інформатики та 

інформаційних технологій, старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Бази даних та інформаційні системи 

Котяк Віталій Володимирович, старший викладач кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Програмування веб-застосувань 



 

Рєзіна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
інформатики, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Методика навчання інформатики 
Практикум з розв’язування задач з 
інформатики 

22718 Середня 
освіта 

(Математика та 
Фізика) 

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 

Житков Олександр Анатолійович, доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – «Теорія і методика 
професійної освіти», старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 
математики, статистики та інформаційних технологій 
Матяш Вікторія Володимирівна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Клочек Лілія  Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання, 

доцент кафедри педагогіки, 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 

Ключник Інна Геннадіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02  – диференціальні 
рівняння, доцент кафедри математики , доцент кафедри математики, інформатики, економіки та 
методики їхнього навчання 

Математичний аналіз 

Гаєвський Микола Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.01– математичний 
аналіз, старший викладач кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього 

навчання 

Алгебра 

Яременко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична логіка, 
алгебра і теорія чисел, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Геометрія 



 

Нічишина Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. - теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри математики , доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Методика навчання математики 

Ботузова Юлія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – Теорія та методика 
навчання (математика), доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 
Нічишина Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. - теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри математики , доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Елементарна математика 

Сірик Едуард Петрович, Кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), доцент кафедри фізики та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та 

методик їхнього навчання 

Загальна фізика 

Чінчой Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук , 13.00.02–теорія та методика 
навчання (фізика), доцент кафедри фізики та методики її викладання, доцент кафедри фізики, 
біології та методик їхнього навчання 

Теоретична фізика 
Методика навчання фізики 

11 
Математика 

та 
статистика 

112 
Статистика 

18131 
Статистика 
(Фінансова, 
страхова та 

комп’ютерна 
статистика) 

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 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія та культура України 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська, література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Доусон Валентина Петрівна, асистент кафедри лінгводидактики та іноземних мов  Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання та  рекреаційно- оздоровчої 
роботи 

Фізичне виховання 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та 

філософія історії, доцент (обраний) кафедри філософії, політології та психології 

Філософія 

Гуртовий Юрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій 

Математичний аналіз 

Халецька Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 - математична логіка, 
алгебра і теорія чисел, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій  

Алгебра та геометрія 
Математична логіка і теорія алгоритмів 
Актуарна математика 
Виробнича практика 
Курсовий проєкт з теорії ймовірностей 

та випадкових процесів 
Дипломне проектування 



 

Гаєвський Микола Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.01 – математичний 
аналіз, старший викладач кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Функціональний аналіз та теорія міри 

Лупан Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
навчання інформатики, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Програмування та бази даних 

Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Дискретна математика і комбінаторний 
аналіз 
Теорія ймовірностей з елементами теорії 
випадкових процесів 
Курсовий проєкт з теорії ймовірностей 

та випадкових процесів 
Дипломне проектування 

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика, 
старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Дискретна математика і комбінаторний 
аналіз 
Теорія ймовірностей з елементами теорії 
випадкових процесів 
Numerical methods / Методи обчислень 
Методи оптимізації та дослідження 

операцій 

Довгенко Яна Олексіївна –кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри  математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Фінансова математика та математична 
економіка Економетрія  
Статистика та економічна статистика 
Виробнича практика 
Курсовий проєкт з теорії ймовірностей 
та випадкових процесів 
Дипломне проектування 

Плічко Анатолій Миколайович -  доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 - математичний 
аналіз, професор кафедри математики, професор кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Математична статистика 
Курсова робота з математики  
Курсова робота з теорії ймовірностей та 
математичної статистики 

Акбаш Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Математична статистика 
Методи оптимізації та дослідження 
операцій 
Практикум з статистичних методів 
Курсовий проєкт з теорії ймовірностей 

та випадкових процесів 
Дипломне проектування 

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05. – механіка рідини, 
газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, старший 
викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки 

Numerical methods / Методи обчислень 
Практикум з математичного та 
комп’ютерного моделювання 



 

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, професор кафедри прикладної математики, професор, завідувач кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій 

Моделювання випадкових процесів та 
величин 
Курсовий проєкт з теорії ймовірностей 

та випадкових процесів 
Дипломне проектування 

12 
Інформаційн
і технології 

122 
Комп'ютерні 

науки 

21175 
Комп'ютерні 

науки 
(Програмування 

та 
адміністрування

) 

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 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 

політології та психології 

Філософія 

Доусон Валентина Петрівна, асистент кафедри лінгводидактики та іноземних мов  Іноземна мова  
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання та  рекреаційно-оздоровчої 
роботи 

Фізичне виховання 

Гуртовий Юрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри 

математики, статистики та інформаційних технологій 

Математичний аналіз  
Підготовка випускної кваліфікаційної 

роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів  

Халецька Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична логіка, 
алгебра і теорія чисел, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій  

Алгебра та геометрія 

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02 – диференціальні 

рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Дискретна математика Операційні 

системи 
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 

Паращук Степан Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – алгебра і теорія 
чисел, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Математична логіка і теорія алгоритмів 
Програмування 
Теорія програмування 

Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 



 

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 
математики, статистики та інформаційних технологій  

Програмування 

Баранюк Олександр Филимонович – кандидат технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів 
і виробництв, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Системне програмування Інформаційні 
мережі Архітектура обчислювальних 
систем 
Проектування програмних систем 
Навчальна практика з налаштування 
комп’ютера 
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра 

Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 

Пузікова Анна Валентинівна – кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 – математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Бази даних та інформаційні системи 
Розподілені інформаційно-аналітичні 
системи  
Захист інформації Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра 

Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 

Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Теорія ймовірностей і математична 
статистика 

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика, 
старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Теорія ймовірностей і математична 
статистика Чисельні методи 

Методи оптимізації та дослідження 
операцій 
Теорія систем та математичне 
моделювання 
Стохастичне та нечітке моделювання 
систем 

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05. – механіка рідини, 
газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, старший 
викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки 

Чисельні методи 
Теорія систем та математичне 
моделювання 

Стохастичне та нечітке моделювання 
систем 
Виробнича практика 
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 



 

Акбаш Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Методи оптимізації та дослідження 
операцій 
Підготовка випускної кваліфікаційної 

роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 

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

Системний аналіз та теорія прийняття 
рішень Інтелектуальні інформаційні 
системи 
Підготовка випускної кваліфікаційної 

роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 

Котяк Віталій Володимирович, старший викладач кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Програмування веб-застосувань 
Платформи корпоративних 
інформаційних систем 
Навчальна практика  з адміністрування 

мереж 

Лупан Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
навчання інформатики, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Паралельні та розподілені обчислення  
Інтелектуальний аналіз даних Data 
mining 
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 

програмних засобів 

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, професор кафедри прикладної математики, завідувач кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Стохастичне та нечітке моделювання 
систем 

Рєзіна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
інформатики, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014 Середня 
освіта 

(Інформатика) 

22722 
Середня освіта 

(Інформатика та 
Математика) 

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 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури, 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 



 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова  
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання та  рекреаційно-здоровчої 
роботи 

Фізичне виховання 

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія, Навчальна практика 
(пропедевтична з психології), Курсова 
робота з психології 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання, 
доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка, Навчальна практика 
(пропедевтична з педагогіки), Курсова 
робота з педагогіки 

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

Вікова фізіологія та валеологія 

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – теорія і методика професійної 
освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі 

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій  

Інформатика 
Комп'ютерна графіка 

Баранюк Олександр Филимонович – кандидат технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів 
і виробництв, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Архітектура обчислювальних систем 
Інформаційні мережі 
Навчальна практика (комп'ютерна) 

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02 – диференціальні 
рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Сучасні операційні системи 

Рєзіна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
інформатики, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Програмування 
 Методика навчання інформатики  
Практикум з розв'язування задач з 
інформатики 
Виробнича практика  у школі 
Навчальна практика (пропедевтична з 
фаху) 
Курсова робота  з інформатики 

Курсова робота з методики навчання 
інформатики 



 

Пузікова Анна Валентинівна – кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 – математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Захист інформації  
Бази даних та інформаційні системи 
Курсова робота  з інформатики 

Сальник Ірина Володимирівна – доктор  педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, 
біології та методик їхнього навчання 

Віртуальні навчальні середовища 

Котяк Віталій Володимирович, старший викладач кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Програмування веб-застосувань 

Ботузова Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 

економіки та методик їхнього навчання 

Математичний аналіз 
Методика навчання математики 

Нічишина Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. - теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методик їхнього навчання 

Алгебра 
Методика навчання математики 
Елементарна математика 
Виробнича практика  у школі 

Яременко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична логіка, 
алгебра і теорія чисел, доцент кафедри вищої математики, доцент кафедри математики, 
інформатики, економіки та методик їхнього навчання 

Геометрія 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методик їхнього навчання 

Елементарна математика 

 01 
Освіта/Педаг

огіка 

014.10 
Середня освіта 

17349 Середня 
освіта (Трудове 

навчання та 
технології) 

(на базі ЗНЗ) 

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 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури; 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова, 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

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  

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 

навчання математики, доцент кафедри математики , інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Вища математика (за професійним 

спрямуванням) 



 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Фізика ( за професійним спрямування) 

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. теорія та методика трудового 
навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 
теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка: 
Креслення 
Теорія і методика технологічної освіти: 
Методика навчання креслення 
Курсова робота з методики фаху 

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук,13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка: 
Комп’ютерна технічна графіка 
Машинознавство: Енергетичні машини 

Електротехніка з практикумом 
електротехнічних робіт 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології  

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

ІТО:Інформаційно-технічні засоби 
навчання 
Теорія і методика технологічної освіти: 
Теорія і методика профорієнтаційної 

роботи 

Мішин Сергій Вікторович, кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри 
фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи; 

Фізичне виховання 

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 

психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія 

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 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Педагогіка 

Манойленко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук,13.00.02 – теорія та методика 
трудового навчання, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи теорії технологічної 
освіти,Методика трудового навчання  

Курсова робота з методики фаху 



 

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

життєдіяльності 

Основи виробництва: Основи техніки і 
технологій  
ВтОКМ: Основні процеси обробки 

матеріалів (деревинних матеріалів)  
Машинознавство: Робочі машини 
ВтОКМ: Матеріалознавство та 
Технології виробництва конструкційних 
матеріалів 
Курсова робота з методики фаху 

Мироненко Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної підготовки, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Стандартизація, метрологія, 
сертифікація  

Основи проектування та моделювання 
Основи сільськогосподарської праці 
Основні процеси обробки матеріалів 
(побутової діяльності, пов’язаних з 
життєдіяльністю та 
самообслуговуванням) 
Технологічний практикум з основних 
технологій (текстильних матеріалів) 

Технологічний практикум з основних 
технологій (харчових матеріалів) 

Довгенко Яна Олексіївна, Кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій  

Економіка і організація виробництва 

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 

Машинознавство: Елементи технічної 
механіки 
Курсова робота з фаху 

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор теорії і методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедрою теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Машинознавство: Основи 
робототехніки 

Щирбул Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Технічна творчість  
ВтОКМ: Основні процеси обробки 
матеріалів (металевих матеріалів) 
Технологічний практикум з основних 

технологій (металевих матеріалів) 
Технологічний практикум з основних 
технологій (деревинних матеріалів) 

Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (фізика), старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): основи охорони праці 
Основи дизайну 



 

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук,13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, 
доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, 

Основні процеси обробки матеріалів 
(текстильних матеріалів) 

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – теорія і методика професійної 
освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

Основні процеси обробки матеріалів 
(харчових матеріалів) 
Курсова робота з фаху 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Безпека життєдіяльності 
Курсова робота з фаху 

Куценко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Виробнича (педагогічна) практика 

014.10 
Середня освіта 

17349 
Середня освіта 

(Трудове 
навчання та 
технології) 

(на базі ССНЗ) 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики , інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Основи наук в галузі «Технології»: 
Вища математика (за професійним 
спрямуванням) 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Основи наук в галузі «Технології»: 
Фізика ( за професійним спрямування) 

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Технологічний  практикум з основних 
технологій(металів) 
Електротехніка та промислова 
електронік 
Машинознавство: Енергетичні машини 

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. теорія та методика трудового 
навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 
теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка: 
креслення  

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 
математики, статистики та інформаційних технологій  

Інженерна та комп'ютерна графіка: 
Комп’ютерна технічна графіка 

Манойленко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук,13.00.02 – теорія та методика 
трудового навчання, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Теорія і методика технологічної освіти: 
Методика трудового навчання та 
креслення 

Рябець Сергій Іванович, кандидат технічних наук, 05.27.06 – технологія, обладнання та 
виробництво електронної техніки, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового 

навчання, доцент кафедри  теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Основи виробництва: Основи техніки і 
технологій  

ВтОКМ: Основні процеси обробки 
матеріалів (деревинних матеріалів)  
Машинознавство: Робочі машини 
ВтОКМ: Матеріалознавство та 
Технології виробництва конструкційних 
матеріалів 



 

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 

ВтОКМ: Основні процеси обробки 
матеріалів (металів) 

Щирбул Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Технічна творчість  
Технологічний практикум з основних 
технологій (деревинних матеріалів) 

Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (фізика), старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи дизайну 

Мироненко Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

професійної підготовки, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Стандартизація, метрологія та 

сертифікація 
Основи проектування і моделювання 
Основи сільськогосподарської праці 
Технологічний практикум з основних 
технологій (текстильних матеріалів) 
Технологічний практикум з основних 
технологій (харчових матеріалів) 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека 

життєдіяльності (безпека 
життєдіяльності, основи охорони праці) 

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук,13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, 
доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, 

Основні процеси обробки матеріалів 
(текстильних матеріалів) 

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – теорія і методика професійної 
освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Основні процеси обробки матеріалів 
(харчових матеріалів) 

Куценко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Навчальна (технологічна) практика 
Виробнича (педагогічна) практика 
Курсова робота з фаху та методики 
трудового навчання 

Чистякова Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності 

Курсова робота з фаху та методики 
трудового навчання 

015.17 
Професійна 

освіта 

17352 
Професійна 

освіта 
(Технологія 

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) 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Історія та культура України 



 

 виробів легкої 
промисловості) 

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

Філософія 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Вища математика (за професійним 
спрямуванням) 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Фізика ( за професійним спрямування) 

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук ,хімії, географії та методик їхнього навчання 

Хімія ( за професійним спрямування) 

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, 
доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Біомеханіка (в т.ч. основи антропології) 
Методика професійної навчання 
Технологія виробів легкої 
промисловості 
виробництві  
Курсова робота за спеціалізацією 

Курсова робота з методики 
професійного навчання 

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. теорія та методика трудового 
навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 
теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка  

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Електротехніка та промислова 
електроніка 
Машинознавство (за професійним 

спрямуванням) 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

Інформаційно-комунікаційні технології  

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці 
Управління персоналом 

Довгенко Яна Олексіївна, Кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки, жоцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій 

Економічна теорія 

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія (за професійним 
спрямуванням) 



 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Професійна педагогіка  
Методика виховної роботи в закладах 
професійно-технічної освіти 

Інклюзивна освіта в закладах 
професійно-технічної освіти 
Методика організації виховної роботи  

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 — економіко-математичне 
моделювання економіко-математичне моделювання, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Економіка підприємства 

Чистякова Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності 

Конструювання виробів легкої 
промисловості 

Виробнича практика: педагогічна 
Курсова робота за спеціалізацією 
Курсова робота з методики 
професійного навчання 

Мироненко Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної підготовки, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Стандартизація, метрологія та 
сертифікація 
Курсова робота за спеціалізацією 

Куценко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Матеріалознавство виробів легкої 
промисловості 
Машини і апарати легкої промисловості 
Виробниче навчання 
Навчально (технологічна) практика 
Виробнича практика: за спеціалізацією; 
Виробнича практика: педагогічна 
Курсова робота за спеціалізацією 

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи САПР (за професійним 
спрямуванням) 

015.36 
Професійна 

освіта 

40445 
Професійна 

освіта 
(Технологія 

виробів легкої 
промисловості) 

(на базі ЗНЗ) 

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 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури; 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова, 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 



 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Вища математика (за професійним 
спрямуванням) 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Фізика ( за професійним спрямування) 

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук ,хімії, географії та методик їхнього навчання 

Хімія ( за професійним спрямування) 

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, 
доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Основи прикладної антропології 
Спецрисунок і основи композиції 
Методика професійної навчання 

Методика навчання дисциплін фахової 
підготовки 
Технологія виробів легкої 
промисловості 
Інноваційні цифрові технології у 
галузевому виробництві  
Курсова робота за спеціалізацією 
Курсова робота з методики 

професійного навчання 

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. теорія та методика трудового 
навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 
теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка  

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Електротехніка та промислова 
електроніка 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, викладач кафедри інформатики, статистики та інформаційних 
технологій 

ІТО: Інформаційно-комунікаційні 
технології  

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Безпека життєдіяльності 
Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Основи охорони праці  
Управління персоналом 

Довгенко Яна Олексіївна, Кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Економіка і організація підприємств 

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  



 

Мішин Сергій Вікторович,  кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, 
доцент кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання  

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія (за професійним 
спрямуванням) 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Професійна педагогіка  

Чистякова Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності 

Методика позаурочної роботи 
Конструювання виробів легкої 
промисловості 
Виробнича практика: педагогічна 

Курсова робота за спеціалізацією 
Курсова робота з методики 
професійного навчання 
Курсова робота за спеціалізацією 

Мироненко Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної підготовки, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Стандартизація, метрологія та 
сертифікація 
Основи проєктування швейних виробів  
Курсова робота за спеціалізацією 

Куценко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Матеріалознавство виробів легкої 
промисловості 
Машини і апарати легкої промисловості 
Виробниче навчання 
Навчально (технологічна) практика 
Виробнича практика: за спеціалізацією; 
Виробнича практика: педагогічна 
Курсова робота за спеціалізацією 

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор теорії і методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедрою теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи інженерно-педагогічних 
досліджень 

Щирбул Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерно-педагогічна творчість 

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи САПР (за професійним 
спрямуванням) 

015.36 
Професійна 

40445 
Професійна 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 



 

освіта освіта 
(Технологія 

виробів легкої 

промисловості) 
(на базі ССНЗ) 

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, 
доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Основи наук в галузі «Технології»: 
основи прикладної антропології 
Спецрисунок і основи композиції 

Методика професійного навчання 
Методика навчання дисциплін фахової 
підготовки 
Технологія виробів легкої 
промисловості 
Курсова робота з методики 
професійного навчання 
Курсова робота за спеціалізацією 

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка 
(креслення, комп’ютерна технічна 
графіка)  
Електротехніка та промислова 
електроніка 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Безпека життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Основи охорони праці  
Управління персоналом 

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія (за професійним 
спрямуванням) 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Професійна педагогіка  

Чистякова Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності 

Методика позаурочної роботи 
Конструювання виробів легкої 
промисловості 
Виробнича практика: педагогічна 
Курсова робота з методики 
професійного навчання 

Мироненко Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної підготовки, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Стандартизація, метрологія та 
сертифікація 
Основи проєктування швейних виробів  



 

Куценко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Матеріалознавство виробів легкої 
промисловості 
Машини і апарати легкої промисловості 

Виробниче навчання 
Навчально (технологічна) практика 
Виробнича практика: за спеціалізацією; 
Виробнича практика: педагогічна 

Щирбул Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерно-педагогічна творчість 

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор теорії і методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедрою теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи інженерно-педагогічних 

досліджень 

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи САПР (за професійним 
спрямуванням) 

015.10 
Професійна 

освіта 

22724 
Професійна 

освіта 
(Комп’ютерні 

технології) 

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) 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури; 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, доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Філософія 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 

економіки та методик їхнього навчання 

Вища математика (за професійним 
спрямуванням) 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Фізика ( за професійним спрямування) 

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 

кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Інформатика та обчислювальна техніка 
(з практикумом розв’язування задач з 

інформатики) 
Комп’ютерне документоведення 
Прикладне та Web- програмування 
Комп’ютерно-аналітична діяльність 



 

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Електротехніка та промислова 
електроніка  
Машинознавство ( за професійним 

спрямуванням) 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці) 
Управління персоналом 

Довгенко Яна Олексіївна, Кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Економічна теорія 

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. теорія та методика трудового 
навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 
теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка 

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього викладання, 
доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Основи робототехніки 
Методика професійного навчання 
Курсова робота з методики 
професійного навчання 

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія (за професійним 
спрямуванням) 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Професійна педагогіка  
2.Методика виховної роботи в закладах 
професійно-технічної освіти 
3. Інклюзивна освіта в закладах 
професійно-технічної освіти 
4. Методика організації виховної роботи 

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 — економіко-математичне 
моделювання, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Економіка підприємств  

Соменко Дмитро Вікторович, кандидат педагогічних наук,13.00.02 – теорія і методика навчання 
(фізика), старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

Ремонт та модернізація персональних 
комп’ютерів  
Автоматизовані системи 
організаційного управління 
Комп’ютерні мережі та захист даних 
Проектування та експлуатація 
інформаційних систем 

Комп'ютерний дизайн та мультимедіа 
Навчальна (технологічна) практика 
Курсова робота за спеціалізацією 



 

Щирбул Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Комп’ютерні технології в освітньому 
процесі 
Виробнича практика за спеціалізацією 

Курсова робота з методики 
професійного навчання 

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Виробнича практика (педагогічна) 

Куценко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (фізика), старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Курсова робота за спеціалізацією 

015.39 
Професійна 

освіта 

40626 
Професійна 

освіта  
(Цифрові 

технології) 
(на базі ЗНЗ) 

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 

Мельничук Костянтин Сергійович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри народознавства та історії культури; 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, доцент кафедри філософії, 

політології та психології 

Філософія 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 
доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 
навчання математики, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 

економіки та методик їхнього навчання 

Вища математика (за професійним 
спрямуванням) 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Фізика ( за професійним спрямування) 

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 
математики, статистики та інформаційних технологій 

Інформатика та обчислювальна техніка 
(з практикумом розв’язування задач з 
інформатики) 

Комп’ютерне документоведення 
Прикладне та Web- програмування 
Комп’ютерно-аналітична діяльність 
Курсова робота за спеціалізацією 

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Електротехніка та промислова 
електроніка  



 

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. теорія та методика трудового 
навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 
теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Безпека життєдіяльності 
Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Основи охорони праці  
Управління персоналом 

Довгенко Яна Олексіївна, Кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент кафедри 

прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Економіка і організація підприємств 

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 

Мішин Сергій Вікторович,  кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, 
доцент кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання 

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія (за професійним 
спрямуванням) 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 
доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Професійна педагогіка  

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього викладання, 
доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Методика професійного навчання 
Методика навчання інформатичних 
дисциплін 
Курсова робота з методики 

професійного навчання 

Чистякова Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності 

Методика позаурочної роботи 

Мироненко Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної підготовки, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Стандартизація, метрологія, 
сертифікація  



 

Соменко Дмитро Вікторович, кандидат педагогічних наук,13.00.02 – теорія і методика навчання 
(фізика), старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

Ремонт та модернізація персональних 
комп’ютерів  
Автоматизовані системи 

організаційного управління 
Комп’ютерні мережі та захист даних 
Розробка мобільних додатків 
Проектування та експлуатація 
інформаційних систем 
Прикладне та Web-програмування 
Комп'ютерний дизайн та мультимедіа 
Комп’ютерний практикум 

Навчальна (технологічна) практика 
Виробнича практика за спеціалізацією 

Щирбул Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Комп’ютерний практикум Інженерно-
педагогічна творчість 
Цифрові технології в освітньому процесі 
Виробнича практика за спеціалізацією 

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри теорії і методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедрою теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи інженерно-педагогічних 
досліджень 

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Куценко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Виробнича практика педагогічна 

40626 

Професійна 
освіта  

(Цифрові 
технології) 

(на базі ССНЗ) 

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, 

доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, старший викладач 
математики, статистики та інформаційних технологій 

Інформатика та обчислювальна техніка 
(з практикумом розв’язування задач з 
інформатики) 
Комп’ютерне документоведення 
Прикладне та Web- програмування 
Комп’ютерно-аналітична діяльність 
ІтКГ: Комп’ютерна технічна графіка 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Соціально-екологічна безпека безпека 

життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Безпека життєдіяльності 
Соціально-екологічна безпека безпека 
життєдіяльності ( в т.ч. основи охорони 
праці): Основи охорони праці  
Управління персоналом 



 

Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія доцент кафедри  психології, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Психологія (за професійним 
спрямуванням) 

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання 

доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Професійна педагогіка  

Чистякова Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності 

Методика позаурочної роботи 

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього викладання, 

доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Методика професійного навчання 
Методика навчання інформатичних 
дисциплін 

Кононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
викладання (фізика), доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Інженерна та комп’ютерна графіка 

Соменко Дмитро Вікторович, кандидат педагогічних наук,13.00.02 – теорія і методика навчання 
(фізика), старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Основи робототехніки 
Ремонт та модернізація персональних 

комп’ютерів  
Автоматизовані системи 
організаційного управління 
Комп’ютерні мережі та захист даних 
Розробка мобільних додатків 
Проектування та експлуатація 
інформаційних систем 
Прикладне та Web-програмування 

Комп'ютерний дизайн та мультимедіа 
Комп’ютерний практикум 
Навчальна (технологічна) практика 

Щирбул Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Комп’ютерний практикум  
Інженерно-педагогічна творчість 
Цифрові технології в освітньому процесі 
Виробнича практика за спеціалізацією 

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор теорії і методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедрою теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Основи інженерно-педагогічних 
досліджень 

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Виробнича практика педагогічна 



 

Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (фізика), старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Курсова робота за спеціалізацією 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Факультет 
математики, 
природничих 
наук та 
технологій 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014 Середня 
освіта 

(Природничі 
науки) 

27668 
014 Середня 

освіта 
(Природничі 

науки) 

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

Філософія науки 

Подопригора Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), професор кафедри 
природничих наук та методик їхнього навчання, доцент кафедри фізики та методики її викладання, 
професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Modern Educational Technologies in 
Teaching the Natural Sciences/ Сучасні 
освітні технології в навчанні 
природничих наук 

Методика навчання природничих наук у 
старшій школі 
Спеціальний фізичний практикум 
Сучасні питання фізики 
Виробнича (педагогічна практика у 
школі) 
Виробнича (педагогічна практика у 
школі)(загальне керівництво) 

Дипломне проектування 
Державний кваліфікаційний екзамен 
Захист дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки й техніки, 
професор кафедри біології та методики її викладання, кандидат історичних наук, 07.00.07 – історія 
науки і техніки, доцент кафедри біології, доцент кафедри фізики, біології та методики її 
викладання 

Теорія еволюції 

Гулай Олександр Володимирович, доктор біологічних наук, 03.00.16 – екологія, професор 
кафедри біології та методики її викладання, професор, в.о.завідувача кафедри фізики, біології та 
методик їхнього навчання 

Популяційна біологія 

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Сучасні методи дослідження речовини 
Державний кваліфікаційний екзамен 



 

Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри хімії, доцент, в.о. завідувача кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання 

Методи синтезу та аналізу біологічно-
активних речовин 
Modern Educational Technologies in 

Teaching the Natural Sciences/ Сучасні 
освітні технології в навчанні 
природничих наук 
Методика навчання природничих наук у 
старшій школі 
Виробнича (педагогічна практика у 
школі) 
Дипломне проектування 

Державний кваліфікаційний екзамен 
Захист дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

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

Навчальна практика-тренінг «Засоби 
дистанційної освіти» 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, професор кафедри біології, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього 

навчання 

Виробнича (педагогічна практика у 
школі)  

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Дипломне проектування 
Захист дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

Терещенко Оксана Василівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 

кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Державний кваліфікаційний екзамен 

Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Державний кваліфікаційний екзамен 

014 Середня 
освіта 

(Географія) 

17367 
Середня освіта 
(Географія) та 
краєзнавчо-
туристична 

робота 

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, спеціальність 09.00.03 Соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії та політології, професор,  завідувач 
кафедри філософії, політології та психології 

Філософія науки 

Кривульченко Анатолій Іванович, доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 
ґрунтів, професор кафедри географії та геоекології, професор кафедри природничих наук, хімії, 

географії та методик їхнього навчання 

Меліоративна географія (Англійською 
мовою) 

Історія та методологія географічної 
науки 
Ландшафтні регіони України 
Виробнича практика 
Дипломне проектування 
Державний кваліфікаційний 
екзамен/Захист дипломної 
(кваліфікаційної) роботи 

Державний кваліфікаційний екзамен 



 

Маслова Наталія Миколаївна, кандидат географічних наук, 11.00.02. Економічна і соціальна 
географія, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Сучасні освітні технології у викладанні 
географії 
Політична географія 

Виробнича практика 
Дипломне проектування 
Державний кваліфікаційний 
екзамен/Захист дипломної 
(кваліфікаційної) роботи 
Державний кваліфікаційний екзамен 

Зарубіна Антоніна Володимирівна, кандидат географічних наук, 11.00.11 Конструктивна 
географія і раціональне використання природних ресурсів, доцент кафедри географії та 

геоекології, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Проблеми соціально-економічного 
розвитку  регіонів світу 

Державний кваліфікаційний 
екзамен/Захист дипломної 
(кваліфікаційної) роботи 
Державний кваліфікаційний екзамен 

Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, 11.00.02 Економічна та соціальна 
географія, доцент, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Геоурбаністика 
Державний кваліфікаційний 
екзамен/Захист дипломної 
(кваліфікаційної) роботи 

Державний кваліфікаційний екзамен 

Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, 11.00.05. Біогеографія і географія ґрунтів, 
доцент, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Рекреаційна географія 
Дипломне проектування 

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.05 Біогеографія та 
географія ґрунтів, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання 

Туристичні ресурси світу 
Методика організації краєзнавчо-
туристичної роботи в старшій школі 
Дипломне проектування 

Панченко Володимир Анатолійович,  доктор економічних наук: 21.04.02 — економічна безпека 

суб'єктів господарської діяльності, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, професор 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Економіка та методика її викладання 

Державний кваліфікаційний 
екзамен/Захист дипломної 
(кваліфікаційної) роботи 
Державний кваліфікаційний екзамен 

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

Навчальна практика-тренінг "Засоби 
дистанційної освіти" 

014 Середня 
освіта (Фізика) 

40007 
Середня освіта 

(Фізика і 
математика) 

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, спеціальність 09.00.03 Соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії та політології, професор,  завідувач 

кафедри філософії, політології та психології 

Філософія науки 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Цивільний захист 



 

Чінчой Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика 
навчання (фізика), доцент кафедри фізики і методики викладання фізики,  доцент кафедри фізики, 
біології та методик їхнього навчання 

Методика навчання фізики в старшій 
школі 

Волчанський Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07-фізика 
твердого тіла, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент 
кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Наукова англійська мова 
Шкільний курс та методика навчання 
астрономії 

Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія і методика навчання 
(фізика),  професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Сучасні освітні технології 

Сальник Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 

та методик їхнього навчання 

Сучасні питання фізики 

Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки і техніки, професор 
кафедри математики, професор кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Вибрані задачі математики 
Вибрані питання математики 

Яременко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична логіка, 
алгебра і теорія чисел,  доцент кафедри вищої математики, доцент кафедри математики, 
інформатики, економіки та методик їхнього навчання 

Конструктивна геометрія 

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика 

навчання математики, доцент кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього 
навчання 

Методика навчання математики в 

старшій школі 

17356 
Середня освіта 

(Фізика) 

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, спеціальність 09.00.03 Соціальна 
філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії та політології, професор,  завідувач 
кафедри філософії, політології та психології 

Філософія науки 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Цивільний захист 

Чінчой Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика 
навчання (фізика), доцент кафедри фізики і методики викладання фізики,  доцент кафедри фізики, 
біології та методик їхнього навчання 

Теоретична фізика 

Сірик Едуард Петрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02– теорія та методика навчання 
(фізика), доцент кафедри фізики та методики її викладання,  доцент кафедри фізики, біології та 
методик їхнього навчання 

Методика навчання фізики 

Волчанський Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07-фізика 
твердого тіла, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент 
кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Загальна фізика 
Астрономія 
Математичні методи фізики 

Шкільний курс та методика навчання 
астрономії 
Фізика англійською мовою 



 

Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія і методика навчання 
(фізика),  професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Сучасні освітні технології у навчанні 
фізики 

Сальник Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Сучасні питання фізики 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання 

Методика навчання фізики в старшій 
школі 

014 Середня 
освіта 

(Біологія та 

здоров’я 
людини) 

23234 
Середня освіта 

(Біологія та 

здоров’я 
людини, Хімія) 

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

Філософія науки 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, професор кафедри біології, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання  

Сучасні освітні технології у викладанні 
біологічних дисциплін 
Методика навчання біології, здоров’я 
людини та екології у професійній школі 

Гулай Олександр Володимирович, доктор біологічних наук, 03.00.16 – екологія, професор 
кафедри біології та методики її викладання, в.о. завідувача кафедри фізики, біології та методик 
їхнього навчання 

Біосфорологія Популяційна екологія 
Паразитологія 

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки й техніки, 

професор кафедри біології та методики її викладання, доцент кафедри біології, доцент кафедри 
фізики, біології та методик їхнього навчання 

Історія формування світогляду в біології 

(іноземною мовою) 

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук  02.00.02 - аналітична хімія, доцент кафедри 
хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Сучасні методи дослідження речовин 
Харчова хімія 

Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 -Теорія і методика 
професійної освіти, викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Методика навчання хімії в профільній 
школі 
Сучасні технології навчання хімії 

014 Середня 

освіта 
(Математика) 

17351 

Середня освіта 
(Математика, 

Інформатика та 
Економіка) 

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та 

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

Філософія науки 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 -теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Цивільний захист 

Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки і техніки, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика математики, професор кафедри математики, 
професор кафедри математики інформатики, економіки та методики їхнього навчання. 

Вибрані питання математики 
Вибрані задачі математики 

Яременко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична логіка, 

алгебра і теорія чисел, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Конструктивна геометрія 



 

Кушнір Василь Андрійович, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02 - диференціальні рівняння та рівняння 
математичної фізики, професор кафедри педагогіки, професор кафедри математики, інформатики, 

економіки та методики їхнього навчання  

Сучасні освітні технології у викладанні 
математики, інформатики та економіки 
Теоретичні основи створення 

методичних систем 

Ботузова Юлія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – Теорія та методика 
навчання (математика), доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Methods of teaching mathematics in high 
school 

Лупан Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
інформатики, доцент кафедри інформатики , доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Методика навчання інформатики в 
старшій школі 
Олімпіадні задачі з інформатики 

Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки і техніки, 

професор кафедри прикладної математики, статистики та економіки, професор кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій 

Методика навчанні економіки в старшій 

школі 
Олімпіадні задачі з економіки 

17353 
Середня освіта 
(Математика) 

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

Філософія науки 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 -теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Цивільний захист 

Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки і техніки, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика математики, професор кафедри математики, 
професор кафедри математики інформатики, економіки та методики їхнього навчання. 

Вибрані питання математики 
Вибрані задачі математики 
Сучасні освітні технології у викладанні 
математики 
Теоретичні основи створення 
методичних систем 

Яременко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – математична логіка, 
алгебра і теорія чисел, доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 

економіки та методики їхнього навчання 

Конструктивна геометрія 

Ботузова Юлія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – Теорія та методика 
навчання (математика), доцент кафедри математики, доцент кафедри математики, інформатики, 
економіки та методики їхнього навчання 

Methods of teaching mathematics in high 
school 

11 
Математика 

та 
статистика 

112 
Статистика 

24170 
Статистика 
(Фінансова, 
страхова та 

комп’ютерна 

статистика) 

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

Філософія науки 

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, професор кафедри прикладної математики, завідувач кафедри математики, 

статистики та інформаційних технологій 

Стохастичне програмування 
Дипломне проектування 

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика, 
старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Стохастичне програмування 
Випадкові процеси та їх застосування 
Аналіз даних та комп'ютерна статистика 
Big data/Великі масиви 



 

Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Випадкові процеси та їх застосування 
Application of random processes: selected 
problems / Застосування випадкових 

процесів: вибрані питання 
Сучасні проблеми теорії ймовірності та 
математичної статистики 
Курсовий проект з комп'ютерної 
статистики 
Курсова робота за фахом 
Дипломне проектування 

Акбаш Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 

математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Аналіз даних та комп'ютерна статистика 

Big data/Великі масиви 
Навчальна практика з сучасних методів 
обробки даних 
Курсовий проект з комп'ютерної 
статистики 
Курсова робота за фахом 
Дипломне проектування 

Халецька Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 - математична логіка, 

алгебра і теорія чисел, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Математика фінансів та страхування 

Курсовий проект з комп'ютерної 
статистики 
Курсова робота за фахом 
Дипломне проектування 

Довгенко Яна Олексіївна –кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри   

Статистичне моделювання та 
прогнозування 
Виробнича  практика у галузі аналізу 
даних 

Виробнича  практика з комп'ютерної 
статистики 
Курсовий проект з комп'ютерної 
статистики 
Курсова робота за фахом 
Дипломне проектування 

Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - теорія та методика навчання 
математики, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій - гарант 

Виробнича  практика у галузі аналізу 
даних 

Волков Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 -математичний аналіз, 
професор кафедри вищої математики, професор кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Експоненціальні статистичні структури 
Виробнича  практика з комп'ютерної 
статистики 
Дипломне проектування 

12 
Інформаційн
і технології 

122 
Комп'ютерні 

науки 

21178 
Комп'ютерні 

науки 

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

Філософія науки 



 

(Програмування 
та 

адміністрування

) 

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, професор кафедри прикладної математики, завідувач кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Сучасні проблеми прикладної 
математики 
Дипломне проектування Курсова робота 

з комп'ютерних наук 

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика, 
старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Сучасні проблеми прикладної 
математики 

Паращук Степан Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – алгебра і теорія 
чисел, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Методи верифікації та оптимізації 
програм 
Виробнича практика 
Курсова робота з комп'ютерних наук 
Дипломне проектування 

Казачков Іван Васильович, доктор технічних наук, 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми, 
професор кафедри прикладної математики та інформатики, професор кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Modelling of complex systems / 
Моделювання складних систем 

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05. – механіка рідини, 
газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, старший 
викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки 

Modelling of complex systems / 
Моделювання складних систем 
Виробнича практика 

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

інформаційних технологій 

Системи штучного інтелекту 

Котяк Віталій Володимирович, старший викладач кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Сучасні web-технології Мультисервісні 
мережі Проектування і створення 
корпоративних інформаційних систем  
Навчальна практика з організації 
командної роботи при розробці 
програмного забезпечення 

Пузікова Анна Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 – математичне та 

програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, доцент кафедри інформатики і 
інформаційних технологій, старший викладач математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Інформаційна безпека та криптографія  

Web-орієнтовані та постреляційні бази 
даних 
Дипломне проектування 
Курсова робота з комп'ютерних наук 

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02 – диференціальні 
рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Хмарні технології 
Курсова робота з комп'ютерних наук 

Плічко Анатолій Миколайович -  доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 - математичний 
аналіз, професор кафедри математики, професор кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій 

Дипломне проектування 

Гуртовий Юрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій 

Дипломне проектування 



 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

011 Освітні, 
педагогічні 

науки 

21179 
Освітні, 

педагогічні 

науки (Освітні 
вимірювання. 

Гендерні студії: 
науковий 
аспект) 

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

Філософія науки 

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

Когнітивна психологія і психометрія 

Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. 

Методологія та організація наукових 
досліджень 

Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія науки і техніки, 
професор кафедри прикладної математики, статистики та економіки, професор кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій 

Історія та теорія оцінювання і 
вимірювання в освіті  
Основи гендерних досліджень  

Національні та міжнародні 
моніторингові дослідження якості 
освіти  
Виробнича "Інформаційно-аналітична 
практика" 
Виробнича практика 
Курсова робота 
Дипломне проектування 

Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - теорія та методика навчання 
математики, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Конструювання, моделювання та 
параметризація тестів  
Кількісні методи у соціально-
поведінкових науках та науках про 
освіту  
Теорія і методика навчання освітніх 
вимірювань  
Навчальна практика з конструювання 

тестів 
Виробнича практика 
Курсова робота 
Дипломне проектування 

Лупан Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика 
навчання інформатики, доцент кафедри інформатики , доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій 

Вибіркові обстеження у психології, 
соціології та педагогіці 
Дипломне проектування 

Акбаш Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 

кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Statistical indicators of Gender equality  
Статистичні показники гендерної 

рівності 
Дипломне проектування 

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми, професор кафедри прикладної математики, завідувач кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Курсова робота 
Дипломне проектування 



 

Халецька Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 - математична логіка, 
алгебра і теорія чисел, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Дипломне проектування 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014.10 
Середня освіта 

17358 
Середня освіта 

(Трудове 
навчання та 
технології) 

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

Філософія науки 

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Цивільний захист  
Сучасні PR- технології 

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 

Охорона праці в галузі  

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор теорії і методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедрою теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Методологія та методика наукових 
досліджень  
Сучасні конструкційні матеріали та 
нанотехнології 

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри фізики та методики її 

викладання, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього викладання, 
доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

Методика навчання загальнотехнічних 
дисциплін (у т.ч. креслення) 

Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, 
доцент загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

САПР в технологічній освіті  

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. теорія та методика трудового 
навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 

теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Теорія і методика навчання технологій у 
старшій школі 

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, 
доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

1.Сучасні освітні технології у 
викладанні трудового навчання та 
технологій 
2. Основи інтеграції у проєктній 
діяльності 

Чистякова Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 
 
 

Екокультура в технологічній освіті 

Третій (освітньо-науковий) рівень  вищої освіти 



 

Математики, 
природничих 
наук та 

технологій 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014 Середня 
освіта 

36697 Середня 
освіта (Фізика) 

Шандрук Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, спец.: теорія і методика професійної 
освіти, професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов, завідувач кафедри лінгводидактики 
та іноземних мов 

Академічна англійська мова 

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

Філософія та методологія науки 

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, диференціальні рівняння, 
доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

ІКТ в освіті 

Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук, зі спеціальності теорія 
ймовірностей та математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та 

економіки, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Наукометрія та проектна організація 
наукових досліджень 

Сальник Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Науково-педагогічні підходи у навчанні  
природничих дисциплін 
Методика навчання фізики в закладах 
вищої освіти 

Волчанський Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07-фізика 
твердого тіла, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент 
кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Методика підготовки до фізичних та 
астрономічних олімпіад 

Вовкотруб Віктор Павлович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Сучасна наукова картина світу 

Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, 13.00.02–теорія і методика навчання 
(фізика),  професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання 

Тенденції розвитку навчального 
фізичного експерименту  
Розробка сучасних навчальних 
середовищ з фізики 

11 

Математика 
та 

статистика 

113 Прикладна 

математика 

36831 

Прикладна 
математика 

Шандрук Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти,  професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов, завідувач кафедри лінгводидактики 
та іноземних мов 

Академічна англійська мова 

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

Філософія та методологія науки 

Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Наукометрія та проектна реалізація 
наукових досліджень 

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 

газу та плазми, професор кафедри прикладної математики, професор кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Математичне моделювання 

детермінованих та стохастичних 
процесів 



 

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика, 
старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Математичне моделювання 
детермінованих та стохастичних 
процесів 

Казачков Іван Васильович, доктор технічних наук, 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми, 
професор кафедри прикладної математики та інформатики, професор кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій 

Символьні обчислення засобами 
сучасних CMS 

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, старший 
викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки 

Символьні обчислення засобами 
сучасних CMS 

Акбаш Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і 
математична статистика, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент 

кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Аналіз та обробка даних 

 


