
Додаток 2 

Групи забезпечення освітніх програм 

Центральноукраїнського державного педагогічного унівреситету  

імені Володимира Винниченка  
на 2021-2022 н.р. 

 
Факультет історії, бізнес-освіти та права  

Шифр та назва 

галузі  знань 

Код та назва 

спеціальності 

ID та назва освітньої 

програми у ЄДЕБО 

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

забезпечення освітніх програм 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

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 (гарант ОП); 

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; 

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; 

Корнійченко Анастасія Олександрівна, доктор філософії зі спеціальності 081 Право, старший 

викладач кафедри права та правоохоронної діяльності. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

08 Право 081 Право 2346 Право 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 (гарант ОП); 

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; 

Зеленко Інна Павлівна – кандидат юридичних наук, 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень, доцент кафедри теорії та історії держави і права, доцент кафедри права та 

правоохоронної діяльності. 

26 Цивільна безпека 262  

Правоохоронна 

діяльність 

27693 Правоохоронна 

діяльність 

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 (гарант ОП); 

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; 

Окопник Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, 12.00.07 - Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності.  

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 



08 Право 081 Право 36846 

Право 

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 (гарант ОП); 

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; 

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. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта 

(Історія) 

17361 

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 (гарант ОП); 

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

всесвітньої історії; професор кафедри історії України та всесвітньої історії; 

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. 

01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта 

(Історія) 

17359 

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 (гарант ОП); 

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

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта /Педагогіка 014.03 Середня освіта 

(Історія) 

17365 

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 (гарант ОП); 

Проскурова Світлана Володимирівна – кандидат історичних наук, 09.00.12 –  

українознавство; доцент кафедри історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії; 

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. 

01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта 

(Історія) 

26277 Середня освіта 

(Історія та Географія) 

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

історії України; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії (гарант ОП); 

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

всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії; 

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. 

01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта 

(Історія) 

17366 

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 (гарант ОП); 

Мельничук Костянтин Сергійович – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; доцент 

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



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

кафедри історії України та всесвітньої історії.  

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

03 Гуманітарні науки 032 Історія та 

археологія  

36836 

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 

кафедри історії України та всесвітньої історії, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

(гарант ОП); 

Ковальков Олександр Леонідович – кандидат історичних наук; 07.00.05 – етнологія; доцент кафедри 

всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії; 

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.  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

052 Політологія 1801 

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 (гарант ОП); 

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; 

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.  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

052 Політологія 51102 

Політологія 

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

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

ОП); 

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; 

Сичик Катерина Борисівна – кандидат політичних наук, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки; 

старший викладач кафедри філософії, політології та психології.  

Факультет математики, природничих наук та технологій 

Шифр та назва 

галузі  знань 

Код та назва 

спеціальності 

ID та назва освітньої 

програми у ЄДЕБО 

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

членів групи забезпечення освітніх програм 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

11 Математика та 

статистика 

112 Статистика 18131 

Статистика (Фінансова, 

страхова та 

комп’ютерна 

статистика) 

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

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

інформаційних технологій (гарант ОП); 

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; 



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;  

Волков Юрій Іванович – доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 - математичний аналіз, 

професор кафедри вищої математики, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій; 

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. 

11 Математика та 
статистика 

112 Статистика 49356 
Статистика 

(Інтелектуальний 

аналіз даних та 

цифрова економіка) 

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 (гарант ОП); 

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

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

інформаційних технологій; 

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; 

Волков Юрій Іванович – доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 -математичний аналіз, професор 

кафедри вищої математики, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій; 

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. 

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта 

(Інформатика) 

22722 

Середня освіта 

(Інформатика та 

Математика) 

Рєзіна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

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

технологій  (гарант ОП); 

Лупан Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

інформатики, доцент кафедри інформатики , доцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій; 

Сальник Ірина Володимирівна – доктор  педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, професор кафедри біології, фізики та 

методик їхнього навчання. 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп'ютерні науки 21175 

Комп'ютерні науки 

(Програмування та 
адміністрування) 

Баранюк Олександр Филимонович – кандидат технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів і 

виробництв, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій (гарант ОП); 
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; 

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; 

Плічко Анатолій Миколайович -  доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 - математичний аналіз, 

професор кафедри математики, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій 



Паращук Степан Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – алгебра і теорія 

чисел, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

11 Математика та 

статистика 

112 Статистика 24170 

Статистика (Фінансова, 

страхова та 

комп’ютерна 

статистика) 

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 (гарант ОП); 

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

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

інформаційних технологій; 

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; 

Волков Юрій Іванович – доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 -математичний аналіз, професор 

кафедри вищої математики, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій; 

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. 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп'ютерні науки 21178 

Комп'ютерні науки 

(Програмування, 

адміністрування) 

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 (гарант ОП); 

Баранюк Олександр Филимонович –кандидат технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів і 

виробництв, доцент кафедри інформатики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій; 
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; 

Плічко Анатолій Миколайович -  доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 - математичний аналіз, 

професор кафедри математики, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій. 

01 Освіта/ 

Педаго-гіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

21179 

Освітні, педагогічні 

науки (Освітні 

вимірювання. Гендерні 

студії: науковий 
аспект) 

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; 

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; 

Лупан Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

інформатики, доцент кафедри інформатики , доцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

11 Математика та 

статистика 

113 Прикладна 

математика 

36831 

Прикладна математика 

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

газу та плазми, професор кафедри прикладної математики, завідувач кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки (гарант ОП); 



Плічко Анатолій Миколайович – доктор фізико-математичних наук, 01.01.01 - математичний аналіз, 

професор кафедри математики, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 

технологій; 

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; 

Нарадовий Володимир Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної 

математики, статистики та економіки, старший викладач кафедри прикладної математики, статистики 

та економіки. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 «Освіта/Педагогіка 014  «Середня освіта 
(Хімія)» 

24132 
Середня освіта (Хімія, 

Біологія та здоров’я 

людини) 

Плющ Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри хімії, 

в.о. завідувач кафедрою природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, доцент (гарант 

ОП); 

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

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

Форостовська Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук,13.00.04 – теорія і методика 

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

 Гулай Олександр Володимирович – доктор біологічних наук, 03.00.16 – екологія, диплом кандидата 

біологічних наук, в.о.завідувач кафедрою фізики,  біології та методики її викладання, професор; 

01 «Освіта/Педагогіка» 014 Середня освіта 

(Природничі науки) 

22820 

014 Середня освіта 

(Природничі науки) 

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

(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, кандидат педагогічних наук 13.00.02 – теорія 

та методика навчання (фізика) доцент кафедри фізики та методики її викладання, доцент кафедри 

природничих наук, хімії, географії та методики їхнього навчання  (гарант ОП); 
Аркушина Ганна Феліксівна – кандидат біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка, доцент кафедри 

біології, доцент кафедри фізики, біології та методики її викладання ; 

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

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

навчання. 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

14 Середня освіта 

(Географія) 

17372 

Середня освіта 

(Географія) та 

краєзнавчо-туристична 

робота 

Онойко Юрій Юрійович – кандидат географічних наук, 11.00.05. Біогеографія і географія ґрунтів, 

доцент, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання (гарант ОП); 

Кривульченко Анатолій Іванович – доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 

грунтів, професор, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання; 

Семенюк Лариса Леонтіївна – кандидат географічних наук, 11.00.02 Економічна та соціальна 

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

01 Освіта/ 

Педагогіка 

14 Середня освіта 

(Географія) 

17370 

Середня освіта 
(Географія та Історія) 

Гелевера Ольга Федорівна – кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.05 Біогеографія та 

географія ґрунтів, доцент, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання  (гарант ОП); 

Кривульченко Анатолій Іванович – доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 

грунтів, професор, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання 

Бабак Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, 07.00.02 Всесвітня історія, доцент, доцент кафедри 

історії України та всесвітньої історії 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

14 Середня освіта 

(Географія) 

30228 

Середня освіта 

(Географія та Мова і 

Маслова Наталія Миколаївна – кандидат географічних наук, 11.00.02. Економічна і соціальна 

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

(гарант ОП); 



література 

(англійська)) 

Кривульченко Анатолій Іванович – доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 

грунтів, професор, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання; 

Смірнова Ліна Леонідівна - кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 Загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 «Освіта / 

Педагогіка» 

014 Середня освіта 

(Природничі науки) 

 

27668 

014 Середня освіта 

(Природничі науки) 

 

Подопригора Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент по кафедрі фізики та 

методики її викладання, завідувач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 

навчання (гарант ОП); 

Трифонова Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент по кафедрі фізики та методики 

її викладання, кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання; 

Гулай Олександр Володимирович – доктор біологічних наук, доцент по кафедрі біології та методики 
її викладання, доцент кафедри фізики, біології та методики їхнього навчання; 

Плющ Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент по кафедрі хімії, в.о. зав. 

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

01 Освіта/ 

Педагогіка 

14 Середня освіта 

(Географія) 

17367 

Середня освіта 

(Географія) та 

краєзнавчо-туристична 

робота 

Семенюк Лариса Леонтіївна – кандидат географічних наук, 11.00.02 Економічна та соціальна 

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

(гарант ОП); 

Кривульченко Анатолій Іванович – доктор географічних наук, 11.00.05. Біогеографія та географія 

грунтів, професор, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання; 

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

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

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 17348 Середня освіта 

(Фізика та 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 (гарант ОП); 

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; 

Чінчой Олександр Олександрович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

навчання (фізика), доцент кафедри  фізики та методики її викладання, доцент кафедри фізики, біології 

та методик їхнього навчання; 

Нічишина Вікторія Вікторівна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти, доцент кафедри  математики, доцент кафедри математики, інформатики, економіки 

та методик їхнього навчання 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 17347 Середня освіта 

(Фізика та Мова і 

література 

(англійська)) 

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 (гарант ОП); 

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; 

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; 



Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук,  10.0.105 – порівняльне літературознавство; 

10.01.06 - теорія літератури, доцент кафедри  лінгводидактики та іноземних мов, професор кафедри  

лінгводидактики та іноземних мов 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 22818 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини. Хімія) 

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

біології, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання (гарант ОП); 

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; 
Бохан Юлія Володимирівна - кандидат хімічних наук, 02.00.02 - аналітична хімія, доцент кафедри 

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

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; 

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; 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 40007 Середня освіта 

(Фізика та математика) 

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 (гарант ОП); 

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; 

Вовкотруб Віктор Павлович -  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; 

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 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 17356 Середня освіта 

(Фізика) 

 

Вовкотруб Віктор Павлович – 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 (гарант ОП); 

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; 



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. 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 23234 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини. Хімія) 

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 (гарант ОП); 

Бохан Юлія Володимирівна - кандидат хімічних наук, 02.00.02 - аналітична хімія, доцент кафедри 

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

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

біології, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання; 
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; 

Дефорж Ганна Феліксівна – 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; 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 36697 Середня освіта 

(Фізика) 

Сальник Ірина Володимирівна – 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 (гарант ОП); 

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; 

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. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

17349 

Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології)  

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 і методики технологічної підготовки, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, (гарант ОП) 

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 

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 
Царенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук,13.00.09. – теорія навчання, доцент 

загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, доцент кафедри  теорії і методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

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 

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

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



життєдіяльності, старший викладач кафедри  теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

015.10 Професійна 

освіта (Комп’ютерні 

технології) 

22724 

Професійна освіта 

(Комп’ютерні 

технології) 

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук,13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, викладач кафедри 

теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (гарант ОП); 

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 

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 

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 

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 

01 Освіта/ Педагогіка 015.39 Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

40626 

Професійна освіта 

(Цифрові технології)  

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук,13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, викладач кафедри 

теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (гарант ОП) 

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 технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

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 

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 

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 

01 Освіта/ Педагогіка 015.17 Професійна 
освіта (Технологія 

виробів легкої 

промисловості)  

17352 
Професійна освіта 

(Технологія виробів 

легкої промисловості)  

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, 

(гарант ОП) 

Чистякова Людмила Олександрівна, кандидат 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 

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  



015.36 Професійна 

освіта (Технологія 

виробів легкої 

промисловості)  

40445 

Професійна освіта 

(Технологія виробів 

легкої промисловості)  

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,(гарант ОП) 

Чистякова Людмила Олександрівна, кандидат 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 

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  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

1 Освіта/ Педагогіка 014.10 Середня освіта 17358 

Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

Чубар Василь Васильович, кандидат педагогічних наук,13.00.02. – теорія та методика трудового 

навчання, доцент кафедри теоретичної фізики та загальнотехнічних дисциплін, доцент кафедри теорії 

та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, (гарант ОП) 

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

професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедрою теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

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 

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 

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 та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

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

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

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

та безпеки життєдіяльності 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

(Математика) 

 

22718 Середня освіта 

(Математика та Фізика); 

ОКР: Бакалавр 

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 



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. 

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 

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. 

Сальник Ірина Володимирівна, 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 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

(Математика) 

22719 Середня освіта 

(Математика та 

Інформатика); 

ОКР: Бакалавр 

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. 

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. 
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 

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 

Рєзіна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 
13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики, 

доцент кафедри інформатики, 

доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 



Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

(Математика) 

 

17351 Середня освіта 

(Математика, 

Інформатика та 

Економіка) 

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. 

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 

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 

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. 

Рєзіна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 

13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики, 

доцент кафедри інформатики, 

доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

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 

 

01 Освіта/ Педагогіка 

 

014 Середня освіта 

(Математика) 

 

ID:1880 

17353 Середня освіта 

(Математика)  

 

Ключник Інна Геннадіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02 – диференціальні 

рівняння, 
доцент кафедри математики , 
доцент кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього навчання 
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. 
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 
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 

Факультет фізичного виховання 

Шифр та назва 

галузі  знань 

Код та назва 

спеціальності 

ID та назва освітньої 

програми у ЄДЕБО 

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

членів групи забезпечення освітніх програм 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

17445 Середня освіта 

(Фізична культура) та 

методика спортивно-
масової роботи 

Маркова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 

доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (гарант ОП); 

Стасенко Олексій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання; 

Мельнік Анастасія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання; 

Сундукова Ірина В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання; 

Нєворова Олена Валеріївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.02 – фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання; 

Язловецька Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 

виховання, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та рекреаційно-оздоровчої роботи; 

Логвінова Ярослава Олексіївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та рекреаційно-оздоровчої роботи; 
Собко Сергій Григорович – кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та рекреаційно-оздоровчої робот; 

Щербатюк Наталія Іванівна – Заслужений тренер України, старший викладач кафедри теорії і 

методики фізичного виховання. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

17461 Середня освіта 

(Фізична культура) та 

методика спортивно-

масової роботи 

Шевченко Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 

доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання (гарант ОП); 

Турчак Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія і історія педагогіки, 

професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання; 

Нєворова Олена Валеріївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.02 – фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання; 

Щербатюк Наталія Іванівна – Заслужений тренер України, старший викладач кафедри теорії і 
методики фізичного виховання. 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

17463 Середня освіта 

(Фізична культура) 

Черній Валентина Петрівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (гарант ОП); 

Турчак Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія і історія педагогіки, 

професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Язловецька Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 

виховання, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та рекреаційно-оздоровчої роботи. 



Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 017 Фізична культура і 

спорт 

1548 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 (гарант 

ОП); 

Бабаліч Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту; виконуючий обов’язки 

завідувача кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту; доцент кафедри теорії та 

методики олімпійського і професійного спорту; 

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; 

Панченко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, старший викладач кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 017 Фізична культура і 

спорт 

25357 

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 (гарант 

ОП); 

Бабенко Андрій Леонідович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти,доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, старший викладач 

кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту; 

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; 

Воропай Сергій Миколайович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика фізичного 

виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури, професор кафедри теорії та 

методики олімпійського і професійного спорту, професор кафедри теорії та методики олімпійського і 

професійного спорту. 

 

Факультет педагогіки, психології та мистецтв 

Шифр та назва 

галузі  знань 

Код та назва 

спеціальності 

ID та назва освітньої 

програми у ЄДЕБО 

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

членів групи забезпечення освітніх програм 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

053 Психологія 17436 

Психологія (практична 

психологія) 

Мельничук Ірина Ярославівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія; доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри психології (гарант ОП); 

Горська Галина Олександрівна – кандидат психологічних наук,19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія; доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри психології; 

Галушко Любов Ярославівна - кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія; доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри психології; 

Близнюкова Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, 19.00.05 – соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи, старший викладач кафедри психології. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 



05 Соціальні та 

поведінкові науки 

053 Психологія 17396 

Психологія (практична 

психологія) 

Гейко Євгенія Вікторівна – доктор психологічних наук, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи; професор кафедри практичної психології, доцент кафедри психології (гарант ОП); 

Радул Ірина Геннадіївна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 

доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри психології; 

Мамчур Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 

старший викладач кафедри психології. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта 17435 

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, (гарант ОП); 

Прибора Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; 
Котелянець Юлія Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та 

початкової освіти, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти. 

01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта 46912 

Дошкільна освіта та 

логопедія 

Котелянець Юлія Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та 

початкової освіти (гарант ОП); 

Кашуба Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

спеціальної та соціальної освіти та здоров'я людини, доцент кафедри спеціальної та соціальної освіти та 

здоров'я людини; 

Прибора Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта 23365 

Дошкільна освіта та 

Початкова освіта 

1р. 4 міс. 

Котелянець Наталка Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, професор кафедри методик дошкільної та початкової освіти(гарант ОП); 

Радул Ольга Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти та 

соціальної педагогіки, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; 

Цуканова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта 25649 

Дошкільна освіта 

1р. 4 міс. 

1р. 10 міс. 

Прибора Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти(гарант ОП); 

Нікітіна Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та 

початкової освіти, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти; 

Котелянець Наталка Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, професор кафедри методик дошкільної та початкової освіти. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/Педагогіка 016.02 Спеціальна 

освіта 

(Олігофренопедагогіка) 

46911, Спеціальна 

освіта 

(Олігофренопедагогіка 

і логопедія) 

 

Завітренко Долорес Жораївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 –теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини, старший викладач кафедри педагогіки 

спеціальної та соціальної освіти (гарант ОП); 

Рацул Анатолій Борисович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 

професор кафедри педагогіки, в.о.зав.кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти, професор; 

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

освіти. 

01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта 

(корекційна 

17433, Спеціальна 

освіта (корекційна 

психопедагогіка та 

Кашуба Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 

доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, доцент кафедри педагогіки спеціальної та 

соціальної освіти (гарант ОП); 



психопедагогіка і 

логопедія) 

логопедія) та 

Дошкільна освіта 

Рацул Анатолій Борисович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 

професор кафедри педагогіки, в.о.зав.кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти, професор; 

Шишова Інна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 

доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти; 

Котелянець Юлія Сергіївна – доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти, та 13.00.08 – дошкільна педагогіка, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти, 

доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти. 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 17437 Соціальна 

робота (соціальна 

педагогіка) 

Руденко Юлія Юріївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти; старший викладач кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти (гарант ОП); 

Кравцов Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки спеціальної та соціальної 

освіти; 

Семез Андрій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 -  теорія та історія педагогіки, 

доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 17393 Соціальна 

робота (соціальна 

педагогіка) 

Рацул Олександр Анатолійович – доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, 

професор кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти (гарант ОП); 

Кравцов Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки спеціальної та соціальної 

освіти; 

Семез Андрій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - теорія та історія педагогіки, 

доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

013 Початкова освіта 17432 Початкова освіта 

та Дошкільна освіта 

Ткаченко Ольга Михайлівна  – доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, професор кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти (гарант ОП) 

Прибора Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Цуканова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

013 Початкова освіта 18132 Початкова освіта 

та Психологія 

(практична психологія) 

Васецька Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія, доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри психології (гарант ОП) 

Довга Тетяна Яківна – доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, професор кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти 

Баранюк Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

013 Початкова освіта 50990 Початкова освіта 

та Організація виховної 

роботи 

Баранюк Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти (гарант ОП) 



Радул Ольга Сергіївна – доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Андросова Наталя Миколаївна, кандидат педагогічних наук 13.00.09 – теорія навчання, викладач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

013 Початкова освіта 17431 Початкова освіта 

та Спеціальна освіта 

(Корекційна 

психопедагогіка та 

логопедія) 

Андросова Наталя Миколаївна – кандидат педагогічних наук 13.00.09 – теорія навчання, викладач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти (гарант ОП) 

Завітренко Долорес Георгіївна – кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини, старший викладач кафедри педагогіки 

спеціальної та соціальної освіти 
Прибора Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

013 Початкова освіта 20045 Початкова освіта 

та Психологія 

(практична психологія) 

Довга Тетяна Яківна – доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, професор кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти (гарант ОП) 

Васецька Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія, доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри психології 

Баранюк Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

013 Початкова освіта 17391 Початкова освіта 

та Дошкільна освіта 

Ткаченко Ольга Михайлівна – доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти (гарант ОП) 
Прибора Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Цуканова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

013 Початкова освіта 3056 Початкова освіта 

(перехресний вступ) 

Радул Ольга Сергіївна – доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти (гарант ОП) 

Андросова Наталя Миколаївна, кандидат педагогічних наук 13.00.09 – теорія навчання, викладач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 

Довга Тетяна Яківна – доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, професор кафедри педагогіки дошкільної 
та початкової освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

 

21180 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, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти (гарант ОП) 

Бабенко Тетяна Василівна, Кандидат педагогічних наук:13.00.04 – теорія та методика професійної 

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

менеджменту освіти 



Дубінка Микола Михайлович, Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 

доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

40384 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 (гарант ОП) 

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 

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

доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

07 Управління та 
адміністрування 

 

073 Менеджмент 2373 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 (гарант ОП) 

Бабенко Тетяна Василівна, Кандидат педагогічних наук:13.00.04 – теорія та методика професійної 

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

менеджменту освіти 

Галета Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук 13.00.04 ‒ теорія і методика професійної 

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

менеджменту освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

01Освіта/ Педагогіка 011 Освітні, 
педагогічні науки 

36971 Освітні, 
педагогічні науки 

 

Філоненко Оксана Володимирівна,  Доктор педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

(гарант ОП) 

Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, професор 

кафедри педагогіки, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук:13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

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

менеджменту освіти (гарант ОП) 

Перший (бакалаврський) 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

22839 

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 (гарант ОП) 

Малежик Юлія Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри мистецької освіти 

Фурсикова Тетяна Володимирівна - доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну, 

доцент кафедри мистецької освіти 

014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

18151 

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 (гарант ОП) 

Куркіна Сніжана Віталіївна -  кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін, доцент кафедри 

мистецької освіти 



Шевченко Інга Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, доцент кафедри 

мистецької освіти 

02 Культура і 

мистецтво 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, реставрація 

3057 

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 (гарант ОП) 

Пунгіна Ольга Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри мистецької освіти 

Гарбузенко Лариса Володимирівна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 -теорія та методика 

професійної освіти, старший викладач кафедри мистецької освіти 

02 Культура і 
мистецтво 

024 Хореографія 3053 
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 (гарант ОП) 

Лавриненко Світлана Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти, доцент кафедри філософії та політології, доцент кафедри мистецької освіти 

Спінул Олена Миколаївна - Заслужений працівник культури України, указ президента №254/2020, від 

27.06.2020, викладач кафедри мистецької освіти 

17444 

Хореографія та 

Середня освіта (Мова і 

література 

(англійська)) 

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

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

лінгводидактики та іноземних мов.(гарант ОП) 

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  

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  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

17403 

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 (гарант ОП) 

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

професійної освіти, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри мистецької 

освіти 

Кириченко Олена Іванівна кандидат мистецтвознавства,17.00.05 -образотворче мистецтво, доцент 

кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри мистецької 

освіти 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

17400 

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  

(гарант ОП) 

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна  - доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії, професор кафедри 

мистецької освіти 



Назаренко Марина Павлівна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання, доцент кафедри 

мистецької освіти 

17401 

Середня освіта  

(Музичне мистецтво) 

Шевченко Інга Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, доцент кафедри 

мистецької освіти  

(гарант ОП) 

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна  - доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії, професор кафедри 

мистецької освіти 

Назаренко Марина Павлівна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія і методика професійної 

освіти, доцент кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання, доцент кафедри 
мистецької освіти 

02 Культура і 

мистецтво 

024 Хореографія 3107 

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 (гарант ОП) 

Лавриненко Світлана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти, доцент кафедри філософії та політології, доцент кафедри мистецької освіти 

Спінул Олена Миколаївна - Заслужений працівник культури України, указ президента №254/2020, від 

27.06.2020, викладач кафедри мистецької освіти 

 

Факультет філології 

Шифр та назва 

галузі  знань 

Код та назва 

спеціальності 

ID та назва освітньої 

програми у ЄДЕБО 

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

членів групи забезпечення освітніх програм 

 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

014.021 

Англійська мова і 

література) 

39843 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська та 

німецька)) 

Кочубей Вікторія Юріївна – кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, доцент кафедри 

германської філології, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання (гарант ОП); 

Кібальнікова Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська мова, 

доцент кафедри германської філології, в.о. завідувача кафедри германських мов та методик їхнього 
навчання; 

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

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

Вечірко Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератури; 

Степаненко Аліна-Алла Вячеслаівівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри німецької мови та методики її викладання, доцент кафедри 

германських мов та методик їхнього навчання 

014 Середня освіта 
014.02 Мова і 

література (англійська) 

36362 Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська та 

німецька)) 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

014.021 Англійська 

мова і література 

39853 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська) 

Снісаренко Ірина Євгеніївна – кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, доцент 

кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання (гарант 

ОП); 

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

германських мов та методик їхнього навчання; 

014 Середня освіта 

014.02 Мова і 
література (англійська) 

36361 Середня освіта 

(Мова і література 
(англійська) 



Арделян Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.09 – теорія навчання, доцент кафедри 

перекладу та загального мовознавства, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання; 
Вечірко Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератури. 

01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 

014.022 Німецька мова 

і література 

39871 Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька та 

англійська)) 

Хоменко Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та методик їхнього 

навчання (гарант ОП); 

Тарануха Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, 10.02.17 - порівняльно-історичне і 

типологічне мовознавство, старший викладач кафедри германських мов та методик їхнього навчання; 
Вечірко Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – російська література, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератури; 

Апалат Анна Павлівна, 10.02.04 – германські мови, доцент кафедри практики германських мов, доцент 

кафедри германських мов та методик їхнього навчання. 

014 Середня освіта 

014.02 Мова і 

література (німецька та 
англійська) 

36360 Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька та 
англійська)) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ Педагогіка 014.021 Середня освіта. 

(Англійська мова і 

література) 

 

40005  

Середня освіта (Мова і 

література (англійська 

та німецька)) 

Паращук Валентина Юліївна – кандидат філологічних наук, 10.02.04 –германські мови, доцент 

кафедри англійської мови, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання (гарант ОП); 

Михида Сергій Павлович – доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури, професор кафедри української літератури, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури; 

Кочубей Вікторія Юріївна – кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, доцент кафедри 

германської філології, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання; 
Степаненко Аліна-Алла Вячеслаівівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки, доцент кафедри німецької мови та методики її викладання, доцент кафедри 

германських мов та методик їхнього навчання. 
01 Освіта/ Педагогіка 014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

перехресний вступ 

46882  
Середня освіта (Мова і 

література 

(англійська)) 

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

Михида Сергій Павлович – доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури, професор кафедри української літератури, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури; 

Снісаренко Ірина Євгеніївна – кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, доцент 

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

01 Освіта/ Педагогіка 014.022 Середня освіта. 

(Німецька мова і 

література) 

40006  

Середня освіта (Мова і 

література (німецька та 

англійська)) 

Токарєва Тетяна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри германських мов та методик їхнього 

навчання (гарант ОП); 

Тарануха Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, 10.02.17 - порівняльно-історичне і 

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

мов та методик їхнього навчання; 
Михида Сергій Павлович – доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури, професор кафедри української літератури, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури. 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

03 Гуманітарні науки 035.Філологія 041 

Германські мови та 

22812 Стасюк Богдан Вікторович – кандидат філологічних наук, 10.02.16 – перекладознавство, доцент 

кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики (гарант ОП); 



літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

Філологія (Германські 

мови та літератури 

(переклад англійська та 

німецька мови 

включно) 

Бондаренко Катерина Леонідівна – кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-історичне та 

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

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

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

03 Гуманітарні науки 035.Філологія 043 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

22822 

Філологія (Германські 

мови та літератури 

(переклад німецька та 

англійська мови 
включно) 

Верезубенко Микола Миколайович – кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-історичне 

і типологічне мовознавство, доцент , старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики (гарант ОП); 

Білоус Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, 10.02.20 – порівняльно-історичне, 

типологічне зіставне мовознавство та теорія перекладу, професор, професор кафедри перекладу, 
прикладної та загальної лінгвістики; 

Чернишенко Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - теорія та історія педагогіки, 

доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. 

03 Гуманітарні науки 035. Філологія 035.10 

Прикладна лінгвістика 

17395 

Філологія (Прикладна 

лінгвістика (англійська 

мова) і Германські 

мови та літератури 

(переклад англійська 

мова включно) 

Тарнавська Марина Миколаївна – кандидат філологічних наук, 10.01.06 – теорія літератури, доцент 

кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики (гарант ОП); 

Бондаренко Олександр Сергійович – кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-історичне і 

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

Лелека Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, 10.02.15 – загальне мовознавство, 

доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. 

03 Гуманітарні науки 035. Філологія 035.10 

Прикладна лінгвістика 

17397 

Філологія (Прикладна 

лінгвістика (німецька 

мова) і Германські 
мови та літератури 

(переклад німецька 

мова включно) 

Пянковська Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-історичне і 

типологічне мовознавство, доцент, доцент кафедри германських мов та методик їхнього навчання 

(гарант ОП); 

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

Бондаренко Катерина Леонідівна – кандидат філологічних наук, 10.02.17 – порівняльно-історичне та 

типологічне мовознавство, доцент за атестатом, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

03 Гуманітарні науки 035.Філологія 043 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

23747 

Філологія (Германські 

мови та літератури 

(переклад німецька та 

англійська мови 

включно) 

Білоус Олександр Миколайович (гарант ОП) – кандидат філологічних наук, 10.02.20 – порівняльно-

історичне, типологічне зіставне мовознавство та теорія перекладу, професор за атестатом, професор 

кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики; 

Олійник Оксана Степанівна – кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови,  доцент за 

атестатом, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики; 

Стасюк Богдан Вікторович – кандидат філологічних наук, 10.02.16 – перекладознавство, доцент 

кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 
література) 

 

17382 

Середня освіта 
(Українська мова і 

література та Мова і 

література 

(англійська)) 

 

Ковтюх Світлана Леонідівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, професор 

кафедри української мови, професор кафедри української мови та журналістики, в. о. завідувача 
кафедри української мови та журналістики (гарант ОП) 

Крижанівська Ольга Іванівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент 

кафедри української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

Кричун Людмила Петрівна - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент 

кафедри української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 



Гольник Оксана Олександрівна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 

доцент кафедри української літератури та журналістики, доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури 

Манойлова Ольга Миколаївна - кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 

старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури 

Клочек Григорій Дмитрович - доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури, професор кафедри української літератури, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури 

Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук, 10.01.05 – порівняльне літературознавство, 

10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератури 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

17385 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) та 

Психологія (практична 

психологія)  

 

Лаврусенко Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, доцент 

кафедри української літератури, доцент кафедри української та зарубіжної літератури, заступник 

декана з навчально-методичної роботи (гарант ОП) 

Огарєнко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент 

кафедри української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

Ліштаба Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 

української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

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

кафедри української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

Цепа Олесандра Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 

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

кафедри української літератури та журналістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Горська Галина Олександрівна – кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія, доцент кафедри практичної психології, доцент кафедри психології 

06 Журналістика 

 

061 Журналістика 

 

1241 

Журналістика 

 

Фенько Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, доцент 

кафедри української літератури та журналістики, доцент кафедри української мови та журналістики 

(гарант ОП) 

Гуманенко Олександра Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій.,  27.00.05 – теорія 

та історія видавничої справи та редагування., старший викладач  кафедри української мови та 

журналісти 

Пикалюк Роман Володимирович, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент 

кафедри журналістики, доцент кафедри української мови та журналістики 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014 Середня освіта 
(Українська мова і 

література) 

17373 
Середня освіта 

(Українська мова і 

література та Мова і 

література 

(англійська)) 

 

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

зарубіжної літератури, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури (гарант ОП) 

Кирилюк Ольга Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 

української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

Демешко Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 

української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

Гольник Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 

доцент кафедри української літератури та журналістики, доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури 



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

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

української та зарубіжної літератури  

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

17377 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Цепа Олександра Володимирівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 

доцент кафедри української літератури, доцент кафедри української та зарубіжної літератури (гарант 

ОП) 

Огарєнко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент 

кафедри української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

Громко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 

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

кафедри української мови, доцент кафедри української мови та журналістики 

Буряк Олена Федорівна, кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, доцент 

кафедри української літератури та журналістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

03 Гуманітарні науки 

 

035 Філологія 

 

36844 

Філологія (українська 

література) 

 

Михида Сергій Павлович, доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури, професор кафедри української та зарубіжної літератури, проректор з наукової 

роботи (гарант ОП) 

Клочек Григорій Дмитрович, доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури, професор кафедри української літератури, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури 

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

російська мова, професор за атестатом, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

36845 
Філологія (українська 

мова) 

 

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

роботи (гарант ОП) 

Клочек Григорій Дмитрович, доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури, професор кафедри української літератури, професор кафедри української та 

зарубіжної літератури, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури 

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

російська мова, професор за атестатом, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики 

 


