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ЄДБО 

ПІБ, науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності, вчене звання, посада Назва освітнього компонента за 
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Педагогіка 
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17361 

Середня освіта 
(Історія, 
Правознавство) 

Житков Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; доцент кафедри історії України; в.о. 
завідувача кафедри історії України та всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії. 

Історія України ХХ-ХХІ століття; 

 

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; 
 

Безверха Вікторія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.06 - Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; старший викладач кафедри історії 

України та всесвітньої історії. 

Новітня 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. 

Методика викладання історії; 
Історія України XVII століття 

Грінченко Віктор Григорович – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент 
кафедри народознавства та історії культури; доцент кафедри історії України та всесвітньої 
історії. 

Історія української культури 

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; 
Новітня історія Азії і Африки 

Козир Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук; 7.00.04 – археологія; доцент кафедри 
історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії  

Археологія України; 
Історія України до середини XIII 
століття 
Археологічна практика 

Марченко Олег Миколайович – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; доцент 

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

Загальна етнографія 

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 України XVIII століття 

Парсамов Сергій Суренович – доктор історичних наук; 07.00.05 – етнологія; професор 
кафедри всесвітньої історії; професор кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Історія середніх віків 

Позднякова Інна Сергіївна – кандидат історичних наук; 07.00.02 – всесвітня історія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Спеціальні історичні дисципліни (з 
джерелознавством); 
Новітня історія Європи і Америки  

Пономаренко Людмила Василівна – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; 
доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії  

Історія стародавнього світу; 
 



Токар Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; старший 

викладач кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Історія України (ХІІІ – ХVІ століття) 

Філоретова Лариса Мартіївна – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент 
кафедри історії України; в.о. декана факультету історії, бізнес-освіти та права, доцент 
кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Історія України ХІХ століття; 

Чорний Олександр Васильович – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; 
доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Археологічна практика 

Панченко Кирило Ігорович – викладач  кафедри історії України та всесвітньої історії Археологічна практика 

Поляруш Світлана Іванівна – кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри правознавства; доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Цивільне право; 
Трудове право 

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; 

Методика навчання правознавства 

Трошкіна Катерина Євгеніївна – кандидат юридичних наук 12.00.01-теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень, доцент кафедри державно-правових дисциплін 
та адміністративного права, старший викладач кафедри права та правоохоронної діяльності: 

Теорія держави і права: 
Адміністративне право 

Мілова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук; 12.00.02  - конституційне право, 
доцент кафедри правознавства, в.о.завідувача кафедри права та правоохоронної діяльності; 
доцент кафедри права та правоохоронної діяльності. 

Кримінальне право 
Конституційне право 

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  

Кирилюк Ольга Леонідівна – кандидат філологічних наук, 10.02.01 - Українська мова; доцент 
кафедри української мови, доцент кафедри української мови 

Українська мова та культура 
мовлення 

Курята Ірина Георгіївна – кандидат медичних наук; 14.01.20 – дерматовенерологія; доцент 
кафедри медико-біологічних основ та фізичної реабілітації; доцент кафедри спеціальної 
освіти та здоров’я людини. 

Вікова фізіологія та валеологія 

Левченко Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук; 10.01.01 – українська 
література. Доцент кафедри української мови, факультету МФ (Донецький національний 
медичний університет), доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 

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

Психологія 

Бабенко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти; доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту 

Педагогіка 

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

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі  

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

роботи  

Фізичне виховання (ЗФП, баскетбол) 

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

Фізичне виховання (Волейбол) 



Бур’яноватий Олександр Миколайович,  кандидат наук з фізичного виховання 24.00.01 – 

Олімпійський та професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (Теніс 

настільний, кульова стрільба, 
військово-спортивне багатоборство) 

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

Фізичне виховання (фітнес) 

17359 

Середня освіта 

(Історія та 
Географія) 

Пономаренко Людмила Василівна – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; 
доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія стародавнього світу 

Безверха Вікторія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.06 - Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; старший викладач кафедри історії 
України та всесвітньої історії. 

Новітня історія Європи і Америки; 

Козир Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук; 7.00.04 – археологія; доцент кафедри 
історії 
України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Археологія України; 
Історія України до середини XIII 
століття 
Археологічна практика 

Позднякова Інна Сергіївна – кандидат історичних наук; 07.00.02 – всесвітня історія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Спеціальні історичні дисципліни (з 
джерелознавством) 
Новітня історія Європи і Америки 

Марченко Олег Миколайович – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Загальна етнографія 

Житков Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; доцент кафедри історії України; в.о. 

завідувача кафедри історії України та всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії. 

Історія України ХХ-ХХІ століття 

Парсамов Сергій Суренович – доктор історичних наук; 07.00.05 – етнологія; професор 
кафедри всесвітньої історії; професор 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 

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; 
Новітня історія Азії і Африки 

Грінченко Віктор Григорович – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент 
кафедри народознавства та історії культури; доцент кафедри історії України та всесвітньої 
історії. 

Історія української культури  

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

Методика викладання історії; 
Історія України XVII століття 

Токар Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; старший 
викладач кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Історія України (ХІІІ – ХVІ століття) 

Філоретова Лариса Мартіївна – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент 
кафедри історії України; в.о. декана факультету історії, бізнес-освіти та права, доцент 
кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Історія України ХІХ століття 

Чорний Олександр Васильович – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; 

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

Археологічна практика 



Панченко Кирило Ігорович – викладач  доцент кафедри історії України та всесвітньої історії Археологічна практика 

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 України XVIII століття  

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; 
Політична географія  

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 

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; 
Географічна практика; 
 

Зарубіна Антоніна Володимирівна – кандидат географічних наук, 11.00.11 − конструктивна 

географія і раціональне використання природних ресурсів; доцент кафедри географії та 
геоекології; доцент кафедри природних наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Географія світового господарства 

Гелевера Ольга Федорівна – кандидат географічних наук, 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  

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

географії та методик їхнього навчання 

Географія материків та океанів 

Кирилюк Ольга Леонідівна – кандидат філологічних наук, 10.02.01 - Українська мова; доцент 
кафедри української мови, доцент кафедри української мови 

Українська мова та культура 
мовлення 

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 

Курята Ірина Георгіївна – кандидат медичних наук; 14.01.20 – дерматовенерологія; доцент 
кафедри медико-біологічних основ та фізичної реабілітації; доцент кафедри спеціальної 
освіти та здоров’я людини. 

Вікова фізіологія та валеологія  

Левченко Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук; 10.01.01 – українська 
література. Доцент кафедри української мови, факультету МФ (Донецький національний 
медичний університет), доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 

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

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

Психологія  

Бабенко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти; доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту 

Педагогіка  

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

праці та безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі 

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

Фізичне виховання (ЗФП, баскетбол) 



Мішин Сергій Вікторович - кандидат педагогічних наук 13.00.04 – Теорія і методика 

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

Фізичне виховання (Волейбол) 

Бур’яноватий Олександр Миколайович,  кандидат наук з фізичного виховання 24.00.01 – 
Олімпійський та професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (Теніс 
настільний, кульова стрільба, 
військово-спортивне багатоборство) 

Миценко Євген Вікторович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту 24.00.01 – 
Олімпійський і професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 

рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (фітнес) 

08 Право 081 Право 16332 Право Мілова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук-12.00.02 конституційне право, доцент 
кафедри правознавства, в.о.завідувача кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Конституційне право України 

Кримінальне право (Загальна 
частина) 

Драгоненко Анна Олександрівна, кандидат юридичних наук 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право, доцент кафедри кримінального права, доцент 
кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Кримінальне право (Особлива 
частина) 
Кримінальний процес 

Зеленко Інна Павлівна, кандидат юридичний наук 

12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, доцент 
кафедри теорій та історії держави і права, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Теорія держави і права. Правова 
статистика. 
 

Кондратенко Віталій Миколайович, доктор юридичних наук 12.00.07-адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, професор кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Державне будівництво і місцеве 
самоврядування 

Корнійченко Анастасія Олександрівна, доктор філософії зі спеціальності 081 Право, старший 
викладач кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Адміністративне право 

Право Європейського Союзу 

Кричун Юрій Анатолійович. кандидат юридичних наук 12.00.09-кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, доцент кафедри 

кримінального права та кримінології, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Криміналістика 

Адвокатура і нотаріат Податкове і 

митне право 
Складання процесуальних 
документів у кримінальному процесі 

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук 12.00.07-адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, професор кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Господарське право 

Господарський процес 

Торгове право 

 

Окопник Олена Миколаївна. кандидат юридичних наук, 12.00.07, доцент кафедри 
адміністративного права та адміністративної діяльності, доцент кафедри права та 
правоохоронної діяльності; 

Міжнародне право 

Міжнародне право і міжнародна 
безпека 
 

Переверзєв Дмитро Миколайович, кандидат юридичних наук 12.00.07-адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, старший викладач кафедри права та 
правоохоронної діяльності; 

Трудове право. 

Поляруш Світлана Іванівна, кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри правознавства. доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Адміністративна  
відповідальність 
Історія держави і права 
України 



Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук теорія та методика навчання (історія та 

суспільствознавчі дисципліни), професор кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Державне право зарубіжних країн 

 
 

Сокуренко Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук 12.00.07- адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, доцент кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Цивільне право 

Договірне право 

Трошкіна Катерина Євгенівна, кандидат юридичних наук 12.00.01-теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень, доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права, старший викладач кафедри права та правоохоронної діяльності: 

Юридична деонтологія 

Основи науково-правових 

досліджень 

Чернік Світлана Дмитрівна. Кандидат історичних наук 07.00.06 – історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, Доцент кафедри державно-правових 
дисциплін та адміністративного права, Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Історія держави і права зарубіжних 
країн. 
Екологічне право. 
Аграрне і земельне право. 
Сімейне право. 
 

Юрах Віталій Михайлович, доктор юридичних наук 12.00.07-Адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, доцент кафедри правознавства. 
Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Цивільний процес. Адміністративне 
судочинство. 
Складання процесуальних 
документів у цивільному процесі. 

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

Історія та культура України 

Сичик Катерина Борисівна,  кандидат політичних наук. 23.00.01-Теорія та історія політичної 
науки, старший викладач кафедри філософії, політології та психології  

Юридична логіка 

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 

Арделян Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук 13.00.09-теорія навчання, доцент 
кафедри перекладу та загального мовознавства, доцент кафедри лінгводидактики та 
іноземних мов 

Іноземна мова 

Божко Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук 13.00.04-Теорія та методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Іноземна мова 

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

Філософія 

Присяжнюк Олена Віталіївна, кандидат технічних наук 01.05.04- Системний аналіз і теорія 
оптимальних рішень , доцент кафедри інформатики. доцент кафедри математики, статистики 

та інформаційних технологій 

Інформаційно-комунікативні 
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 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі  

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

Фізичне виховання (ЗФП, баскетбол) 

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

Фізичне виховання (Волейбол) 



Бур’яноватий Олександр Миколайович,  кандидат наук з фізичного виховання 24.00.01 – 

Олімпійський та професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (Теніс 

настільний, кульова стрільба, 
військово-спортивне багатоборство) 

Ковальова Юлія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук 13.00.04 – Теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-
оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (Шейпінг, 
Шахи/Шашки) 

Миценко Євген Вікторович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту 24.00.01 – 
Олімпійський і професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 

рекреаційно-оздоровчої роботи 

Фізичне виховання (фітнес) 

Кирилюк Ольга Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, 
доцент кафедри української мови та журналістики. 

Українська мова та культура 
мовлення 

05 
Соціальні 
та 
поведінкові 

науки 

052 
Політологія 

1801 
Політологія 

Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія 
та філософія історії; професор кафедри філософії, політології та міжнародних відносин; 
професор, в. о. завідувача кафедри філософії, політології та психології. 

Політична комунікація, 
Соціальна філософія 

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат соціологічних наук, 22.00.03 – соціальна 
структура, соціальні інститути та соціальні відносини; доцент кафедри філософії,; доцент 
кафедри філософії, політології та психології. 

Економічна соціологія, 
Гендерна філософія: теорія, 
методологія, вимірювання, 
Основи соціально-політичних 
досліджень, 
Політична поведінка та політична 
участь, 
Політична поведінка та політична 

участь 

Коломієць Олег Валерійович – доктор політичних наук, 23.00.04 – політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку; старший викладач кафедри філософії, 
політології та психології 

Теорія влади, 
Державна політика та її аналіз, 
Легіслативні дослідження, 
Сучасна західна політична наука, 
Політична статистика, 
Конфліктологія 

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. 

Загальна теорія політики, 
Філософія, 
Політична регіоналістика, 
Філософська антропологія, 
Глобалістика 

Сичик Катерина Борисівна – кандидат політичних наук, 23.00.01 – теорія та історія 
політичної науки; старший викладач кафедри філософії, політології та психології. 

Логіка, 
Політичний аналіз, 
Порівняльна політологія, 

Політичне управління та ринкова 
інженерія 

Стадніченко Руслан Вікторович – кандидат політичних наук, 23.00.04 – проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку; доцент кафедри філософії та політології; 
доцент кафедри філософії, політології та психології. 

Політичні партії та рухи, 
Політичний консалтінг та PR, 
Політичні інститути зарубіжних 
країн 



Фабрика Алла Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, 22.00.04 –  соціальна структура, 

соціальні інститути і процеси; доцент кафедри філософії, політології та міжнародних 
відносин; доцент кафедри філософії, політології та психології. 

Документування і діловодство (за 

професійним спрямуванням), 
Релігія і політика, 
Політична культура, 
Мораль і політика, 
Соціологія масових комунікацій, 
Соціологія, 
Соціологія політики 

Харченко Сергій Петрович – кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та 
філософія історії; доцент кафедри філософії та політології; доцент кафедри філософії, 
політології та психології 

Людина і політика, 
Філософія політики 

Арделян Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.09 – теорія навчання; доцент 
кафедри перекладу та загального мовознавства; доцент кафедри англійської мови та 
методики її викладання 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Божко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика 

професійної освіти; старший викладач кафедри англійської мови та методики її викладання. 

Іноземна мова, 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

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

Іноземна мова 

Кирилюк Ольга Леонідівна – кандидат філологічних наук, 10.02.01 - Українська мова; доцент 
кафедри української мови, доцент кафедри української мови 

Українська мова та культура 
мовлення, 

Українська мова за професійним 
спрямуванням 

Токар Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; старший 
викладач кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Історія і культура України 

Ковальков Олександр Леонідович – кандидат історичних наук; 07.00.05 – етнологія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Міжнародна інтеграція 

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

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі 

Мілова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук; 12.00.02  - конституційне право, 
доцент кафедри правознавства, в.о.завідувача кафедри права та правоохоронної діяльності; 
доцент кафедри права та правоохоронної діяльності. 

Теорія Конституції 

Яременко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - теорія і методика 
навчання математики; доцент кафедри прикладної математики; доцент кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки 

Математичні методи в політології 

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 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  



 01 Освіта / 

Педагогіка 

 

014.03 Середня 

освіта (Історія) 
 

17365 

Середня освіта 
(Історія, 
Правознавство) 

Безверха Вікторія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.06 - Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; старший викладач кафедри історії 
України та всесвітньої історії. 

Методологія історії 

Ковальков Олександр Леонідович – кандидат історичних наук; 07.00.05 – етнологія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історіографія всесвітньої історії 

Грінченко Віктор Григорович – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент 
кафедри народознавства та історії культури; доцент кафедри історії України та всесвітньої 
історії. 

Українська культура у 
цивілізаційному вимірі; 
Сучасні освітні технології у 

викладанні історії 

Житков Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; доцент кафедри історії України; в.о. 
завідувача кафедри історії України та всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії. 

Актуальні проблеми вітчизняної 
історії  

Чорний Олександр Васильович – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; 
доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Військово-політична історія України 
XVIII-XX століття 

Парсамов Сергій Суренович – доктор історичних наук; 07.00.05 – етнологія; професор 
кафедри всесвітньої історії; професор кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Теоретичні проблеми політичної 
історії ХХ ст. 

Бабак Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, 07.00.02 – всесвітня історія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Актуальні проблеми всесвітньої 
історії  

Рябовол Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук13.00.02- теорія та методика навчання 
(історія та суспільствознавчі дисципліни), професор кафедри державно-правових дисциплін 

та адміністративного права, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Сучасні освітні технології у 
викладанні правознавства 

Актуальні проблеми теорії права 
 

Поляруш Світлана Іванівна – кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, доцент 
кафедри правознавства; доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Трудове право; 
Захист прав інтелектуальної 
власності  

Козир Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук; 7.00.04 – археологія; доцент кафедри 
історії 

України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Актуальні проблеми давньої і 
середньовічної історії України  

Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських наук; 09.00.03 – соціальна філософія 
та філософія історії; професор кафедри філософії, політології та міжнародних відносин; 
професор кафедри філософії, політології та психології 

Філософія науки 

Харченко Сергій Петрович – кандидат філософських наук; 09.00.03 - Соціальна філософія та 
філософія історії; доцент кафедри філософії та політології; завідувач навчально-методичного 

відділу, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Філософія історії  

26277 

Середня освіта 
(Історія та 
Географія) 

Безверха Вікторія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.06 - Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; старший викладач кафедри історії 
України та всесвітньої історії. 

Методологія історії 

Ковальков Олександр Леонідович – кандидат історичних наук; 07.00.05 – етнологія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історіографія всесвітньої історії 

Грінченко Віктор Григорович – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент 

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

Українська культура у 

цивілізаційному вимірі; 
Сучасні освітні технології у 
викладанні історії 



Парсамов Сергій Суренович – доктор історичних наук; 07.00.05 – етнологія; професор 

кафедри всесвітньої історії; професор кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Теоретичні проблеми політичної 

історії ХХ століття 

Житков Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; доцент кафедри історії України; в.о. 
завідувача кафедри історії України та всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії. 

Актуальні проблеми вітчизняної 
історії  

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

професор кафедри філософії, політології та психології 

Філософія науки 

Харченко Сергій Петрович – кандидат філософських наук; 09.00.03 - Соціальна філософія та 
філософія історії; доцент кафедри філософії та політології; завідувач навчально-методичного 
відділу, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Філософія історії 

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  

Зарубіна Антоніна Володимирівна – кандидат географічних наук, 11.00.11 − конструктивна 
географія і раціональне використання природних ресурсів; доцент кафедри географії та 
геоекології; доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Регіональна і суспільна географія  

17366 

Середня освіта 
(Історія) 

Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських наук; 09.00.03 – соціальна філософія 
та філософія історії; професор кафедри філософії, політології та міжнародних відносин; 
професор кафедри філософії, політології та психології 

Філософія науки  

Козир Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук; 7.00.04 – археологія; доцент кафедри 
історії 
України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Археологія України  

Пономаренко Людмила Василівна – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; 
доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Історія стародавнього світу та 
середніх віків 

Позднякова Інна Сергіївна – кандидат історичних наук; 07.00.02 – всесвітня історія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Спеціальні історичні дисципліни (з 
джерелознавством) 

Нова і новітня історія країн Європи і 
Америки  

Марченко Олег Миколайович – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Загальна етнографія 
Вступ до історії 

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

Методика викладання історії  

Ковальков Олександр Леонідович – кандидат історичних наук; 07.00.05 – етнологія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Нова і новітня історія Азії і Африки; 
Історіографія всесвітньої історії 

Житков Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; доцент кафедри історії України; в.о. 
завідувача кафедри історії України та всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії. 

Актуальні проблеми вітчизняної 
історії 
Історіографія історії України 
Історія України (ХІХ – ХХІ ) 

Грінченко Віктор Григорович – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент 

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

Сучасні освітні технології у 

викладанні історії  



Безверха Вікторія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.06 - Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; старший викладач кафедри історії 
України та всесвітньої історії. 

Методологія історії  

Харченко Сергій Петрович – кандидат філософських наук; 09.00.03 - Соціальна філософія та 
філософія історії; доцент кафедри філософії та політології; завідувач навчально-методичного 
відділу, доцент кафедри філософії, політології та психології 

Філософія історії  

08 Право 081 Право 2346   
Право 

Мілова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук-12.00.02-конституційне право, доцент 
кафедри правознавства,  доцент, в.о.завідувача кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Актуальні проблеми 
конституційного права.  

Харченко Сергій Петрович, кандидат філософських наук 09.00.03- соціальна філософія та 
філософія історії, доцент кафедри філософії, доцент кафедри філософії, політології та 
психології, завідувач навчально-методичного відділу ЦДПУ імені Володимира Винниченка;  

Філософія права. 

Драгоненко Анна Олександрівна, кандидат юридичних наук 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право, доцент кафедри кримінального права, доцент 
кафедри  права та правоохоронної діяльності 

Актуальні проблеми кримінально-
правової кваліфікації. 

Складання кримінально-
процесуальних документів. 

Кондратенко Віталій Миколайович, доктор юридичних наук 12.00.07-Адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право, професор кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Сучасні правові аспекти 
Європейської інтеграції України. 

Поляруш Світлана Іванівна, Кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, Доцент 
кафедри правознавства. Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності 

Актуальні проблеми  трудового 
права. 

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; 

Актуальні проблеми теорії права. 

Стандарти професійної діяльності 
правника. 

Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, 12.00.07-Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право, професор кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Актуальні проблеми 
адміністративної реформи в Україні. 

Сокуренко Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук 12.00.07- Адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, доцент кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Актуальні проблеми договірного 
права. 

Юрах Віталій Михайлович, доктор юридичних наук 12.00.07-Адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, доцент кафедри правознавства, доцент 
кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Складання документів в 
адміністративних та цивільних 
справах. 
Актуальні проблеми 
адміністративного судочинства. 

26 
Цивільна 
безпека 

262  
Правоохоронна 
діяльність 

27693 
Правоохоронна 
діяльність 

Мілова Тетяна Миколаївна,  кандидат юридичних наук-12.00.02 конституційне право, доцент 
кафедри правознавства, в.о.завідувача кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Юридичний механізм захисту прав 
людини.  

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук 09.00.03-соціальна філософія та 
філософія історії , професор кафедри філософії, політології та міжнародних відносин, в.о. 
завідувача кафедри філософії, політології та психології; 

Філософія науки. 

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; 

Цивільний захист. 



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; 

Методологія та організація наукових 

досліджень. 

Соболь Євген Юрійович,  доктор юридичних наук 12.00.07-Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право, професор кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Актуальні проблеми 
адміністративного права та 
адміністративна реформа в Україні 

Драгоненко Анна Олександрівна кандидат юридичних наук 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право, доцент кафедри кримінального права, доцент 

кафедри  права та правоохоронної діяльності; 

Актуальні проблеми кримінального 
права. 

Актуальні проблеми кримінального 
процесуального права. 

Арделян Олена Вікторівна,  кандидат педагогічних наук 13.00.09-теорія навчання, доцент 
кафедри перекладу та загального мовознавства, доцент кафедри лінгводидактики та 
іноземних мов 

Іноземна мова професійного 
спрямування. 

Окопник Олена Миколаївна, кандидат юридичних наук, 12.00.07, доцент кафедри 
адміністративного права та адміністративної діяльності, доцент кафедри права та 

правоохоронної діяльності; 

Організаційно-правові засади 
запобігання та протидії корупції. 

Кричун Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук 12.00.09-Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, доцент кафедри 
кримінального права та кримінології, доцент кафедри  права та правоохоронної діяльності; 

Порівняльне кримінально-виконавче 
право. 
Особливості розслідування 
кримінальних правопорушень. 

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук 12.00.07-Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право, професор кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Управління органами поліції. 

Кондратенко Віталій Миколайович, доктор юридичних наук 12.00.07-Адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право, професор кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Актуальні проблеми 
адміністративної діяльності поліції. 
Проблеми кваліфікації 
адміністративних правопорушень. 
Сучасні правові аспекти 
Європейської інтеграції України. 

Поляруш Світлана Іванівна, Кандидат історичних наук 07.00.01 – історія України, Доцент 
кафедри правознавства. Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Актуальні проблеми 
адміністративного процесу. 

Гриценко Володимир Григорович. доктор юридичних наук 12.00.07-Адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право, професор кафедри правознавства, професор 
кафедри права та правоохоронної діяльності;  

Кримінологія. 
Публічне адміністрування. 

05 

Соціальні 
та 
поведінкові 
науки 

052 

Політологія 
51102 

Політологія 

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

та філософія історії; професор кафедри філософії, політології та міжнародних відносин; 
професор, в. о. завідувача кафедри філософії, політології та психології. 

Філософія науки 

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

Теорія політичних конфліктів, 
Проблеми ідентичності в умовах 
глобалізації, 
Політична психологія 

Коломієць Олег Валерійович – доктор політичних наук, 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку; старший викладач кафедри філософії, 
політології та психології 

Актуальні проблеми сучасної 

політики, 
Міжнародна та європейська безпека, 



Політичний менеджмент та 

маркетинг 

Сичик Катерина Борисівна – кандидат політичних наук, 23.00.01 – теорія та історія 
політичної науки; старший викладач кафедри філософії, політології та психології. 

Методологія і логіка політичних 
досліджень, 
Аналіз та прогнозування державної 
політики, 
Міжнародні системи та глобальний 
розвиток, 

Політичне консультування 

Стадніченко Руслан Вікторович – кандидат політичних наук, 23.00.04 – проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку; доцент кафедри філософії та політології; 
доцент кафедри філософії, політології та психології. 

Інформаційно-аналітична діяльність 
в державних і недержавних 
структурах, 
Політичні інститути та процеси в 
Україні, 
Геополітика і стратегія 

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

Іноземна мова в професійній 
діяльності політолога 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

 03 
Гуманітарні 
науки  

032 Історія та 
археологія  

36836 
Історія та 
археологія  

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, професор. 

Академічна англійська мова 

Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських наук; 09.00.03 – соціальна філософія 
та філософія історії; професор кафедри філософії, політології та міжнародних відносин; 
професор 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 прикладної математики, статистики та економіки 

Наукометрія та проектна реалізація 
наукових досліджень 

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

Інформаційні технології в науці  

Пономаренко Людмила Василівна – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; 
доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

Методологічні проблеми історичної 
науки 

Житков Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; доцент кафедри історії України; в.о. 

завідувача кафедри історії України та всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії. 

Обличчя і образи історії української 
історіографії ХХ століття 

Ріжняк Ренат Ярославович – доктор історичних наук; 07.00.07 – історія науки і техніки; 
професор кафедри математики; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії  

Квантитативна історія  

Козир Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук; 7.00.04 – археологія; доцент кафедри 
історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії. 

Методологія історичних та 
археологічних досліджень 

08 Право 081 Право 36846 Право 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 , професор кафедри філософії, політології та міжнародних відносин, в.о. 
завідувача 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 організація 
наукових досліджень 

Болілий Василь Олександрович,  кандидат фізико-математичних наук 01.01.02 – 
Диференціальні рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, 

статистики та інформаційних технологій; 

ІКТ в освіті 

Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, 12.00.07-Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право, професор кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права, професор кафедри права та правоохоронної діяльності; 

Сучасні концепції і доктрини 
адміністративного права 

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; 

Методика викладання юридичних 
дисциплін у вищій школі. 
Аспірантська  практика 

 

 


