
Додаток 2

Групи забезпечення освітніх програм
Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, 

які будуть започатковані з 2023-2024 н.р. 

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Назва
факультету

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 викладача

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Факультет 
української 
філології, 
іноземних 
мов та 
соціальних 
комунікацій

03 
Гуманітарні 
науки

035.Філологія 
041Германські 
мови та літератури
(переклад 
включно), перша - 
англійська

ID 56590
Філологія (Германські 
мови та літератури 
(переклад англійська та 
німецька мови включно)

Олійник Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, 
доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, старший викладач кафедри
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики (гарант ОП)
Фока Марія Володимирівна, доктор філологічних наук, 10.01.05 – порівняльне 
літературознавство, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, професор кафедри 
германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання 
Стасюк Богдан Вікторович, кандидат філологічних наук, 10.02.16 – перекладознавство, 
доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Кафедра історії України та всесвітньої історії

Назва
факультету

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 викладача

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

03 Гуманітарні 
науки

032 Історія та 
археологія 

56583 Публічна історія та 
пам’яткознавство

Ковальков Олександр Леонідович  – кандидат історичних наук; 07.00.05 – етнологія; доцент 
кафедри всесвітньої історії; 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.
Пономаренко Людмила Василівна – кандидат історичних наук, 07.00.01 –історія України; 
доцент кафедри всесвітньої історії; доцент кафедри історії України та всесвітньої історії

01 Освіта / 014.03 Середня 56581 Середня освіта Токар Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія України; старший 



Педагогіка освіта (Історія) (Історія). Психологія викладач кафедри історії України та всесвітньої історії. (гарант ОП)
Клочек Лілія Валентинівна – доктор психологічних наук; 19.00.07 –педагогічна та вікова 
психологія; доцент кафедри психології; доцент кафедри філософії, політології та психології, 
проректор з наукової роботи ЦДУ імені В. Винниченка. 
Філоретова Лариса Мартіївна – кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія України; доцент
кафедри історії України; декан факультету історії, бізнес-освіти та права, доцент кафедри 
історії України та всесвітньої історії.

Кафедра філософії, політології та психології

Назва
факультету

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 викладача

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Історії, 
бізнес-
освіти та 
права

03 Гуманітарні 
науки

033 Філософія 56591 Філософія 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(гарант ОП);
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;
Русул Олег Васильович – кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та 
філософія історії; доцент кафедри філософії, політології та міжнародних відносин; доцент 
кафедри філософії, політології та психології;
Харченко Сергій Петрович – кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та 
філософія історії; доцент кафедри філософії та політології; доцент кафедри філософії, 
політології та психології

Факультет математики, природничих наук та технологій

Кафедра інформатики та інформаційних технологій

Назва
факультету

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 викладача

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

12 
Інформаційні
технології

126 Інформаційні 
системи та 
технології

56588 Інформаційні 
системи та технології. 
Штучний інтелект та 
інформаційні системи

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



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

Кафедра математики та методики її навчання

Назва
факультету

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 викладача

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Факультет 
математики, 
природничих 
наук та 
технологій

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 56593 Середня освіта 
(Фізика та Інформатика)

Сірик Едуард Петрович, кандидат педагогічних наук, 13.00.02–теорія та методика 
навчання (фізика), доцент кафедри  фізики та методики її викладання, доцент кафедри 
природничих наук і методик їхнього навчання (гарант ОП)
Сальник Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук,13.00.02–теорія і методика 
навчання (фізика)
професор кафедри фізики та методики її викладання, в.о. завідувача кафедри природничих
наук і методик їхнього навчання
Чінчой Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, 
13.00.02–теорія та методика навчання (фізика), доцент кафедри  фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

11 Математика та 
статистика. 

113 Прикладна 
математика

56587 Комп’ютерне 
моделювання та 
інтелектуальний аналіз 
даних

Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук,
01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика, доцент кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки, доцент кафедри математики та методики її 
навчання (гарант ОП)
Халецька Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 - математична 
логіка, алгебра і теорія чисел, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри 
математики та методики її навчання
Довгенко Яна Олексіївна, кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент 
кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри математики та 
методики її навчання
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 та методики її навчання
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 та методики її навчання 

 07  Управління та 
адміністрування

076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

56586 Товарознавство та 
експертиза в митній 
справі

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання (гарант ОП 
Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, 21.04.02 Економічна 
безпека суб'єктів господарської діяльності, професор, професор кафедри математики та 
методики її навчання



Акімкін Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук , 13.01.01 - загальна 
педагогіка та історія педагогіки, Внутрішній сумісник
Уповноважена особа по державним закуплівлям Центральноукраїнського державного 
університету

 07  Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 56584 Менеджмент 
інформаційних 
технологій

Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, 21.04.02 Економічна 
безпека суб'єктів господарської діяльності, професор, професор кафедри математики та 
методики її навчання (гарант ОП)
Довгенко Яна Олексіївна, кандидат економічних наук, 08.00.10 – статистика, доцент 
кафедри прикладної математики, статистики та економіки, доцент кафедри математики та 
методики її навчання;
Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 — економіко-
математичне моделювання, доцент кафедри математики та методики її навчання
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

 07  Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 56585 Менеджмент 
агробізнесу

Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством, професор кафедри економіки, обліку і аудиту, 
професор кафедри математики та методики її навчання(гарант ОП)
Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, 21.04.02 Економічна 

безпека суб'єктів господарської діяльності, професор, професор кафедри математики та 
методики її навчання
Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 — економіко-

математичне моделювання, доцент кафедри математики та методики її навчання
Гулай Віталій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, 03.00.16 – екологія,

доцент біології та методики її викладання, доцент кафедри природничих наук та методик 
їхнього навчання. 

Кафедра природничих наук і методик їхнього навчання

Назва
факультету

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 викладача

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Факультет 
математики, 
природничих
наук та 
технологій

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня 
освіта

56597 Середня освіта 
(Фізика та STEM-освіта)

Сальник Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук 13.00.02–теорія і методика навчання 
(фізика), професор кафедри фізики та методики її викладання, в.о. завідувача кафедри 
природничих наук і 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 
природничих наук і 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 природничих наук і методик їхнього навчання

56598 Середня освіта Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 



(Хімія, Біологія та 
здоров’я людини)

професійної освіти, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання, старший викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання (гарант 
ОП)
Боброва Марія Сергіївна, кандидат біологічних наук, 03.00.04  – біохімія, доцент кафедри 
біології та методики її викладання, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 
навчання
Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, 02.00.02 – аналітична хімія, доцент 
кафедри хімії, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання
Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти; професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Кафедра мистецької освіти

Назва
факультету

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 викладача

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Факультет 
педагогіки, 
психології та 
мистецтв

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

56594 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) та 
арт-комунікації

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 (гарант ОП)
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
Шевцова Олена Борисівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін, 
доцент кафедри мистецької освіти

014 Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

56603 Середня освіта 
(Образотворче мистецтво), 
цифрова графіка і живопис

Малежик Юлія Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки, доцент кафедри 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
Стрітьєвич Тетяна Миколаївна кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, 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



Факультет фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи

Назва
факультету

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 викладача

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Факультет 
фізичного 
виховання

017 Фізична 
культура і 
спорт

017 Фізична 
культура і спорт

56589 Фітнес та рекреація Собко Сергій Григорович -  кандидат педагогічних наук,  13.00.07 – теорія і методика 
виховання., завідувач кафедри, доцент кафедри фізичного виховання і рекреаційно-
оздоровчої роботи (гарант ОП)
Ковальова Юлія Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 Теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої
роботи.
Миценко Євген Вікторович - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.01 
олімпійський і професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи.
Бур`яноватий Олександр Миколайович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт, старший викладач кафедри фізичного 
виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи.


