
Додаток 1 
Гаранти освітніх програм 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

 імені Володимира Винниченка 
на 2021-2022 н.р. 

Шифр та назва 

галузі знань 
Код та назва 

спеціальності 
Назва освітньої програми 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада гаранта 

ОП 
Випускова кафедра 

Факультет філології 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
014 Середня освіта  
014.021 Англійська 

мова і література 
 

014 Середня освіта  
014.02 Мова і 

література (англійська) 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська та 

німецька)) 

Кочубей Вікторія Юріївна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології, доцент кафедри германських мов та методик 

їхнього навчання 

Кафедра германських мов 

та методик їхнього 

навчання 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська) 
Снісаренко Ірина Євгеніївна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології, доцент кафедри германських мов та методик 

їхнього навчання 

Кафедра германських мов 

та методик їхнього 

навчання 

014 Середня освіта  
014.022 Німецька мова і 

література 
 
014 Середня освіта  
014.02 Мова і 

література (німецька) 

Середня освіта (Мова і 

література (німецька та 

англійська)) 

Хоменко Тетяна Анатоліївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської 

філології, доцент кафедри германських мов та методик 

їхнього навчання 

Кафедра германських мов 

та методик їхнього 

навчання 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Середня освіти (Українська 

мова і література та Мова і 

література (англійська)) 

Ковтюх Світлана Леонідівна,  
кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови, професор кафедри української мови та 

журналістики, в. о. завідувача кафедри української мови та 

журналістики  

Кафедра української мови 

та журналістики, кафедра 

української та зарубіжної 

літератури, кафедра 

лінгводидактики та 

іноземних мов 
Середня освіти (Українська 

мова і література) та Психологія 

(практична психологія) 

Лаврусенко Марія Іванівна,  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури, доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури, заступник декана з навчально-методичної 

роботи 

Кафедра української мови 

та журналістики, кафедра 

української та зарубіжної 

літератури 

03 Гуманітарні 

науки 
035 Філологія 035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 
включно), перша - 

англійська 

Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад англійська 

та німецька мови включно) 

Стасюк Богдан Вікторович, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри перкладу, 

прикладної та загальної лінгвістики 

Кафедра перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 



035 Філологія 035.043 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад німецька 

та англійська мови включно) 

Верезубенко Микола Миколайович, 
кандидат філологічних наук, доцент за атестатом, старший 

викладач кафедри перкладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

Кафедра перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

035 Філологія 035.10 

Прикладна лінгвістика 
Філологія (Прикладна 

лінгвістика (англійська мова) і 

Германські мови та літератури 

(переклад англійська мова 

включно) 

Тарнавська Марина Миколаївна, кандидат філологічних 

наук, доцент за атестатом, доцент кафедри перкладу, 

прикладної та загальної лінгвістики 

Кафедра перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

Філологія (Прикладна 

лінгвістика (німецька мова) і 

Германські мови та літератури 

(переклад німецька мова 
включно) 

Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних 

наук, доцент за атестатом, доцент кафедри германських 

мов та методик їхнього навчання 

Кафедра перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

06 Журналістика 
 

061 Журналістика 
 

Журналістика 
 

Фенько Наталія Миколаївна  
кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська 

література, доцент кафедри української літератури та 

журналістики, доцент кафедри української мови та 

журналістики 

Української мови та 
журналістики  
 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
014.021 Середня освіта. 

Англійська мова і 

література 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська та 

німецька)) 

Паращук Валентина Юліївна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології, доцент кафедри германських мов та методик 

їхнього навчання 

Кафедра германських мов 

та методик їхнього 

навчання 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 
Дацька Тетяна Олексіївна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології, доцент кафедри германських мов та методик 

їхнього навчання 

Кафедра германських мов 

та методик їхнього 

навчання 

014.022 Середня освіта. 

Німецька мова і 

література 

Середня освіта (Мова і 

література (німецька та 

англійська)) 

Токарєва Тетяна Станіславівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської 

філології, доцент кафедри германських мов та методик 

їхнього навчання 

Кафедра германських мов 

та методик їхнього 

навчання 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 
література) 

Середня освіти (Українська 

мова і література та Мова і 
література (англійська) 

Клочек Григорій Дмитрович, 
доктор філологічних наук, професор кафедри української 
літератури, завідувач, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури 

Кафедра української мови 

та журналістики, кафедра 
української та зарубіжної 

літератури, кафедра 

лінгводидактики та 

іноземних мов 
Середня освіти (Українська 

мова і література) 
Цепа Олександра Володимирівна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури, доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури 

Кафедра української мови 

та журналістики, кафедра 

української та зарубіжної 

літератури 



03 Гуманітарні 

науки 
035 Філологія 035.043 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад німецька 

та англійська мови включно) 

Білоус Олександр Миколайович,  
кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Кафедра перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

03 Гуманітарні 

науки 
035 Філологія Філологія 

(Українська література) 
 

Михида Сергій Павлович, 
доктор філологічних наук, професор кафедри української 

літератури, професор кафедри української та зарубіжної 

літератури, проректор з наукової роботи 

Української мови та 

журналістики  

Української та зарубіжної 

літератури 

Філологія (українська мова) Михида Сергій Павлович, 
доктор філологічних наук, професор кафедри української 

літератури, професор кафедри української та зарубіжної 

літератури, проректор з наукової роботи 

Української мови та 

журналістики  

Української та зарубіжної 

літератури 

Факультет історії, бізнес-освіти та права 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта / 

Педагогіка  
014.03 Середня освіта 

(Історія) 
Середня освіта (Історія, 

Правознавство) 
Бабак Оксана Іванівна, 
кандидат історичних наук, 07.00.02 – всесвітня історія; 

доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії 

України та всесвітньої історії. 

Кафедра історії України та 

всесвітньої історії 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 
Середня освіта (Історія та 

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

кафедри історії України та всесвітньої історії 

Кафедра історії України та 

всесвітньої історії  

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія Політологія 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 

Кафедра філософії, 

політології та психології 

08 Право 081 Право Право Мілова Тетяна Миколаївна,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, 

в.о. завідувача, доцент кафедри права та правоохоронної 

діяльності  

Кафедра права та 

правоохоронної діяльності 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

01 Освіта / 

Педагогіка 
014.03 Середня освіта 

(Історія) 
Середня освіта (Історія, 

Правознавство) 
Пономаренко Людмила Василівна, 
кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; 

доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії 

України та всесвітньої історії 

Кафедра історії України та 

всесвітньої історії  

Середня освіта (Історія та 

Географія) 
Вівсяна Інна Анатоліївна, Кафедра історії України та 

всесвітньої історії  



кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; 

доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії 

України та всесвітньої історії. 
Середня освіта (Історія) Позднякова Інна Сергіївна, 

кандидат історичних наук; 07.00.02 – всесвітня історія; 

доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії 

України та всесвітньої історії. 

Кафедра історії України та 

всесвітньої історії  

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія Політологія Коломієць Олег Валерійович, 

доктор політичних наук, 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку; старший 

викладач кафедри філософії, політології та психології 

Кафедра філософії, 

політології та психології 

08 Право 081 Право Право Сокуренко Олена Анатоліївна,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевого 

права та правоохоронної діяльності, доцент кафедри права 

та правоохоронної діяльності 

Кафедра права та 

правоохоронної діяльності 

26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна 

діяльність 
Правоохоронна діяльність Драгоненко Анна Олександрівна,  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 

права, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності 

Кафедра права та 

правоохоронної діяльності 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

03 Гуманітарні 

науки 
032 Історія та 

археологія  
Історія та археологія  Житков Олександр Анатолійович, 

доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 

доцент кафедри історії України; в.о. завідувача, доцент 

кафедри історії України та всесвітньої історії 

Кафедра історії України та 

всесвітньої історії  

08 Право 081 Право  Право Манжула Андрій Анатолійович,  
доктор юридичних наук,  професор кафедри галузевого 

права та правоохоронної діяльності, професор кафедри 

права та правоохоронної діяльності 

Кафедра права та 

правоохоронної діяльності 

Факультет педагогіки, психології та мистецтв 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
012 Дошкільна освіта  Дошкільна освіта та Початкова 

освіта 
Нікітіна Олена Олександрівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик 

дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 

Кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра педагогіки 
дошкільної та початкової 

освіти 
Дошкільна освіта та логопедія Котелянець Юлія Сергіївна,  

доктор педагогічних наук, доцент кафедри методик 

дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри методик 

дошкільної та початкової освіти 

Кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 
013 Початкова освіта Початкова освіта та Дошкільна 

освіта 
Ткаченко Ольга Михайлівна, Кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 



доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, професор кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти 

освіти, кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти 
Початкова освіта та Психологія 

(практична психологія) 
Васецька Тетяна Миколаївна,  
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології, доцент кафедри психології 

Кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра психології 
Початкова освіта та Організація 

виховної роботи 
Баранюк Ірина Григорівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти 

Кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти 
Початкова освіта та Спеціальна 

освіта (корекційна 

психопедагогіка та логопедія) 

Андросова Наталя Миколаївна,  
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра методик 
дошкільної та початкової 

освіти, кафедра педагогіки 

спеціальної та соціальної 

освіти 
014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
Стрітьєвич Тетяна Миколаївна,  
кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну, доцент кафедри мистецької освіти 

Кафедра мистецької освіти 

014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
Середня освіта  (Музичне 

мистецтво та Художня 

культура) 

Черкасов Володимир Федорович,  
доктор педагогічних наук, 13.00.01 - загальна педагогіка та 

історія педагогіки, професор кафедри вокально-хорових 

дисциплін та методики музичного виховання, професор 

кафедри мистецької освіти 

Кафедра мистецької освіти 

016 Спеціальна освіта  Спеціальна освіта 
(корекційна психопедагогіка та 

логопедія) та Дошкільна освіта 

Кашуба Людмила Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзії, доцент кафедри педагогіки 

спеціальної та соціальної освіти 

Педагогіки спеціальної та 

соціальної освіти 

016.02 Спеціальна 

освіта 
(Олігофренопедагогіка)  

Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка і 
логопедія) 

Завітренко Долорес Жораївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної 
освіти та здоров’я людини, старший викладач кафедри 

педагогіки спеціальної та соціальної освіти 

Педагогіки спеціальної та 

соціальної освіти 

02 Культура і 

мистецтво 
023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

Кириченко Олена Іванівна,  
кандидат мистецтвознавства,17.00.05 -образотворче 

мистецтво, доцент кафедри хореографічних дисциплін, 

образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри 

мистецької освіти 

Кафедра мистецької освіти 

024 Хореографія Хореографія Спінул Ігор Васильович,  Кафедра мистецької освіти 



Заслужений працівник культури України, указ президента 

№331/2011, від 23.03.2011, доцент кафедри 

хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та 

дизайну, доцент кафедри мистецької освіти 
Хореографія та Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) 
Шандрук Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов, 

завідувач, професор кафедри лінгводидактики та 

іноземних мов 

Кафедра мистецької освіти 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія Психологія (практична 

психологія) 
Мельничук Ірина Ярославівна,  
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології, доцент кафедри психології 

Кафедра психології 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (cоціальна 

педагогіка) 
Руденко Юлія Юріївна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки спеціальної та соціальної освіти 

Педагогіки спеціальної та 

соціальної освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

01 Освіта/ 

Педагогіка 
011 Освітні, педагогічні 

науки 
Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи) 
Окольнича Тетяна Володимирівна,  
доктор педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Кафедра педагогіки та 

менеджменту освіти 

Освітні, педагогічні науки 

(Позашкільна освіта) 
Савченко Наталія Сергіївна,   
доктор педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки, професор кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Кафедра педагогіки та 

менеджменту освіти 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта Прибора Тетяна Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти; 

Кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 
Дошкільна освіта та Початкова 

освіта 
Котелянець Наталка Валеріївна,  
доктор педагогічних наук, професор кафедри методик 

дошкільної та початкової освіти, професор кафедри 

методик дошкільної та початкової освіти 

Кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 
освіти 

013 Початкова освіта Початкова освіта та Психологія 
(практична психологія) 

Довга Тетяна Яківна,  
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, професор кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти 

Кафедра педагогіки 
дошкільної та початкової 

освіти, кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра психології 
Початкова освіта та Дошкільна 

освіта 
Ткаченко Ольга Михайлівна,  Кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра методик 



доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, професор кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти 

дошкільної та початкової 

освіти 

Початкова освіта  Радул Ольга Сергіївна,  
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

початкової освіти та соціальної педагогіки, завідувач, 

професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової 

освіти 

Кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти, кафедра методик 

дошкільної та початкової 

освіти 
014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
Бабенко Леонід Вікторович,  
кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – Теорія і історія 

педагогіки, професор кафедри хореографічних дисциплін, 

образотворчого мистецтва та дизайну, професор кафедри 

мистецької освіти 

Кафедра мистецької освіти 

014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
Середня освіта  (Музичне 

мистецтво та Художня 

культура) 

Растригіна Алла Миколаївна,  
доктор педагогічних наук, 13.00.01 - загальна педагогіка та 

історія педагогіки, професор кафедри вокально-хорових 
дисциплін та методики музичного виховання, професор 

кафедри мистецької освіти 

Кафедра мистецької освіти 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 
Шевченко Інга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики 

музичного виховання, доцент кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного виховання 

Кафедра мистецької освіти 

02 Культура і 

мистецтво 
024 Хореографія Хореографія Спінул Ігор Васильович,  

Заслужений працівник культури України, указ президента 

№331/2011, від 23.03.2011, доцент кафедри 

хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та 

дизайну, доцент кафедри мистецької освіти 

Кафедра мистецької освіти 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія Психологія (практична 

психологія) 
Гейко Євгенія Вікторівна,  
доктор психологічних наук,  професор кафедри практичної 

психології, завідувач, доцент кафедри кафедри психології 

Кафедра психології 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Управління навчальним 

закладом 
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 

Кафедра педагогіки та 

менеджменту освіти 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (cоціальна 

педагогіка) 
 

Рацул Олександр Анатолійович,  
доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології, професор 

кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти 

Педагогіки спеціальної та 

соціальної освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

011 Освітні, педагогічні 

науки 
Освітні, педагогічні науки Філоненко Оксана Володимирівна,  Кафедра педагогіки та 

менеджменту освіти 



доктор педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки, доцент 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Факультет математики, природничих наук та технологій 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01  Освіта/ 

Педагогіка 
 

014 Середня освіта 

(Природничі науки) 
Середня освіта (Природничі 

науки) 
 

Трифонова Олена Михайлівна,  
доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 

методики її викладання, доцент кафедри природничих 

наук, хімії, географії та методик їхнього навчання  

Кафедра природничих 

наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання 

014 Середня освіта 

(Хімія) 
Середня освіта (Хімія, Біологія 

та здоров’я людини) 
Плющ Валентина Миколаївна,  
доктор педагогічних наук, доцент кафедри хімії, в.о. зав. 

кафедрою, доцент кафедри природничих наук, хімії, 

географії та методик їхнього навчання  

Кафедра природничих 

наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання 

014 Середня освіта 

(Географія) 
Середня освіта (Географія) та 

краєзнавчо-туристична робота 
Онойко Юрій Юрійович,  
кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії та 

геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, 

географії та методик їхнього навчання  

Кафедра природничих 

наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання 

Середня освіта (Географія та 

Історія) 
Гелевера Ольга Федорівна,  
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та 

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

Кафедра природничих 

наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання; 
кафедра історії України; 

кафедра всесвітньої історії 
Середня освіта (Географія та 

Мова і література (англійська)) 
Маслова Наталія Миколаївна,  
кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 

кафедри природничих наук, хімії, географії та методик 

їхнього навчання  

Кафедра природничих 

наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання; 

кафедра лінгводидактики 

та іноземних мов 
014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини, Хімія) 
Аркушина Ганна Феліксівна,   
кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, 

доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього 

навчання 

Кафедра фізики, біології 

та методик їхнього 

навчання 

014 Середня освіта 

(Фізика) 
Середня освіта (Фізика та 

Математика) 
Сірик Едуард Петрович,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 

методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та 

методик їхнього навчання 

Кафедра фізики, біології 

та методик їхнього 

навчання 

Середня освіта (Фізика та Мова 

і література (англійська)) 
Чінчой Олександр Олександрович,   
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 

методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології та 

методик їхнього навчання 

Кафедра фізики, біології 

та методик їхнього 

навчання 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 
Середня освіта (Інформатика та 

Математика) 
Рєзіна Ольга Василівна, Кафедра  математики, 

статистики та 
інформаційних технологій 



кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

інформатики, доцент кафедри  математики, статистики та 

інформаційних технологій 
014 Середня освіта 

(Математика) 
Середня освіта (Математика та 

Інформатика) 
Войналович Наталія Михайлівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, 

доцент кафедри математики, інформатики, економіки та 

методик їхнього навчання 

кафедра математики, 

інформатики, економіки та 

методик їхнього навчання 

Середня освіта (Математика та 

Фізика) 
Ботузова Юлія Володимирівна, 
доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики, 

доцент кафедри математики, інформатики, економіки та 

методик їхнього навчання 

кафедра математики, 

інформатики, економіки та 

методик їхнього навчання 

014 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології)  

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
Манойленко Наталія Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук, 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 

Кафедра теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

015 Професійна освіта 
(Технологія виробів 

легкої промисловості)  

Професійна освіта (Технологія 
виробів легкої промисловості) 

Абрамова Оксана Віталіївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 

навчання, доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Кафедра теорії та 
методики технологічної 

підготовки, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

015 Професійна освіта 

(Комп’ютерні 

технології)  

Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології) 
Шлянчак Світлана Олександрівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики 

та інформаційних технологій, викладач кафедри теорії та 

методики технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Кафедра теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

015 Професійна освіта 

(Цифрові технології)  
Професійна освіта  
(Цифрові технології) 

Шлянчак Світлана Олександрівна,  
кандидат педагогічних наук,доцент кафедри інформатики 

та інформаційних технологій, викладач кафедри теорії та 

методики технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Кафедра теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

11 Математика та 

статистика 
 

112 Статистика Статистика (Фінансова, 

страхова та комп’ютерна 
статистика) 

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

математики, статистики та інформаційних технологій 

Кафедра  математики, 

статистики та 
інформаційних технологій 

Статистика (Інтелектуальний 

аналіз даних та цифрова 

економіка) 

Халецька Зоя Петрівна, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри  

прикладної математики,  доцент кафедри  математики, 

статистики та інформаційних технологій 

Кафедра  математики, 

статистики та 

інформаційних технологій 



12 Інформаційні 

технології 
122 Комп'ютерні науки 

(бакалавр) 
Комп'ютерні науки 

(Програмування та 

адміністрування) 

Баранюк Олександр Филимонович, 
кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики,  

доцент кафедри  математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Кафедра  математики, 

статистики та 

інформаційних технологій 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/Педагогік

а 
011 Освітні, педагогічні 

науки 
Освітні, педагогічні науки 

(Освітні вимірювання. Гендерні 

студії: науковий аспект) 
 

Яременко Людмила Іванівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри прикладної 

математики, доцент кафедри  математики, статистики та 

інформаційних технологій 

Кафедра  математики, 

статистики та 

інформаційних технологій 

014 Середня освіта 

(Природничі науки) 
Середня освіта (Природничі 

науки) 
Подопригора Наталія Володимирівна,  
доктор педагогічних наук, професор кафедри природничих 

наук та методик їхнього навчання, професор кафедри 

кафедри природничих наук, хімії, географії та методик 
їхнього навчання  

Кафедра природничих 

наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання 

014 Середня освіта 
(Географія) 

Середня освіта (Географія) та 
краєзнавчо-туристична робота 

Семенюк Лариса Леонтіївна,  
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та 

геоекології, доцент кафедри природничих наук, хімії, 

географії та методик їхнього навчання  

Кафедра природничих 
наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання 

014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини, Хімія) 
Гулай Олександр Володимирович,   
доктор біологічних наук, професор кафедри біології та 

методики її викладання, в.о. завідувача кафедри фізики, 

біології та методик їхнього навчання 

Кафедра фізики, біології 

та методик їхнього 

навчання 

014 Середня освіта 

(Фізика) 
Середня освіта (Фізика і 

Математика) 
Величко Степан Петрович,  
доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та 

методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 

та методик їхнього навчання 

Кафедра фізики, біології 

та методик їхнього 

навчання 

Середня освіта (Фізика) Вовкотруб Віктор Павлович,   
доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та 

методики її викладання, професор кафедри фізики, біології 

та методик їхнього навчання 

Кафедра фізики, біології 

та методик їхнього 

навчання 

014 Середня освіта 

(Математика) 
Середня освіта (Математика, 

Інформатика та Економіка) 
Ріжняк Ренат Ярославович, 
доктор історичних наук, професор кафедри математики, 

професор кафедри математики, інформатики, економіки та 

методик їхнього навчання 

кафедра математики, 

інформатики, економіки та 

методик їхнього навчання 

Середня освіта (Математика) Ключник Інна Геннадіївна, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
математики, доцент кафедри математики, інформатики, 

економіки та методик їхнього навчання 

кафедра математики, 

інформатики, економіки та 
методик їхнього навчання 

014 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології)  

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
Чубар Василь Васильович,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичної 

фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри 

теорії та методики технологічної підготовки, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

Кафедра теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 



12 Інформаційні 

технології 
122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки 

(Програмування, 

адміністрування) 

Присяжнюк Олена Віталіївна, 
кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики,  

доцент кафедри  математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Кафедра математики, 

статистики та 

інформаційних технологій 

11 Математика та 

статистика 
112 Статистика Статистика (Фінансова, 

страхова та комп’ютерна 

статистика) 
 

Акбаш Катерина Сергіївна, 
кандидат фізико-математичних наук,  доцент кафедри 

прикладної математики, статистики та економіки, доцент 

кафедри  математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Кафедра  математики, 

статистики та 

інформаційних технологій 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
014 Середня освіта Середня освіта (Фізика) Сальник Ірина Володимирівна,  

доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та 

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

Кафедра фізики, біології 

та методик їхнього 

навчання 

11 Математика та 
статистика 
 

113 Прикладна 
математика 

Прикладна математика Авраменко Ольга Валентинівна,  
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 

прикладної математики, завідувач, професор, кафедри  

математики, статистики та інформаційних технологій 

Кафедра  математики, 
статистики та 

інформаційних технологій 

Факультет фізичного виховання 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
014 Середня освіта 

(Фізична культура) 
Середня освіта (Фізична 

культура) та методика 

спортивно-масової роботи 

Маркова Олена Віталіївна,  
кандидат педагогічних наук, 13.00.07 — теорія і методика 

виховання, доцент теорії і методики фізичного виховання, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Кафедра теорії і методики 

фізичного виховання 

017 Фізична культура і 

спорт 
Фізична культура і спорт Маленюк Тетяна Володимирівна, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.02 – 

фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення, доцент кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного спорту. 

Кафедра теорії та 

методики олімпійського і 

професійного спорту   

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
014 Середня освіта 

(Фізична культура) 
Середня освіта (Фізична 

культура) та методика 

спортивно-масової роботи 

Шевченко Ольга Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук, 13.00.03 — корекційна 

педагогіка, доцент кафедри теоретичних основ фізичного 

виховання, доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання 

Кафедра теорії і методики 

фізичного виховання 

Середня освіта (Фізична 

культура) 
Черній Валентина Петрівна,  
кандидат педагогічних наук, 13.00.01 — загальна 

педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри теорії і 

методики фізичного виховання , доцент кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

Кафедра теорії і методики 

фізичного виховання 



017 Фізична культура і 

спорт 
Фізична культура і спорт Собко Наталія Григорівна, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.02 – 

фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення, доцент кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри 

теорії та методики олімпійського і професійного спорту. 

Кафедра теорії та 

методики олімпійського і 

професійного спорту   

 


