
Додаток 3
ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

для освітніх програм, які будуть започатковані з 2023-2024 н.р.

Кафедра математики та методики її навчання
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва 
спеціальності

ID та назва 
освітньої 
програми у 
ЄДБО

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

Назва освітнього компонента за 
навчальним планом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

11 Математика
та статистика.

113 Прикладна 
математика

56587
Комп’ютерне 
моделювання та 
інтелектуальний 
аналіз даних

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

Історія та культура України

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри іноземної філології, доцент 
кафедра германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього 
навчання

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням
Іноземна мова

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

Філософія

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри 
української філології та журналістики

Українська мова та культура мовлення

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 

Математичний аналіз
Математичні моделі нелінійних 
середовищ
Рівняння математичної фізики
Теорія динамічних систем 
Практикум з математичного та 
комп’ютерного моделювання
Курсова робота з математичного та 
комп'ютерного моделювання
Курсова робота з математики
Курсовий проект за фахом



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

Алгебра та геометрія
Математична логіка і теорія алгоритмів
Лінійне програмування
Курсова робота з математики
Курсовий проект за фахом

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

Об'єктно-орієнтоване програмування та 
бази даних

Присяжнюк Олена Віталіївна –кандидат технічних наук, доцент 
кафедри інформатики,  доцент кафедри  математики, статистики та 
інформаційних технологій

Штучний інтелект

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

Дискретна математика і комбінаторний 
аналіз 
Теорія ймовірностей з елементами теорії
випадкових процесів
Практикум з інтелектуального аналізу 
даних
Курсова робота з математики
Курсовий проект з аналізу даних та 
комп'ютерної статистики
Курсовий проект за фахом

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

Дискретна математика і комбінаторний 
аналіз
Теорія ймовірностей з елементами теорії
випадкових процесів
Математична статистика
Варіаційне числення та методи 
оптимізації
Аналіз даних
Практикум з інтелектуального аналізу 
даних
Методи обчислень
Курсова робота з математики
Курсовий проект з аналізу даних та 
комп'ютерної статистики
Курсовий проект за фахом



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

Комп’ютерні статистичні пакети

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії Phd за спеціальністю 
113 Прикладна математика, старший викладач кафедри математики та 
методики її навчання

Нечітке та стохастичне моделювання 
систем
Аналіз даних
Методи обчислень
Курсова робота з математики
Курсовий проект з аналізу даних та 
комп'ютерної статистики
Курсовий проект за фахом

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва 
спеціальності

ІD та назва 
освітньої 
програми у 
ЄДЕБО

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

Назва освітнього компонента за 
навчальним планом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 07  Управління 
та 
адміністрування

076 
Підприємництво,
торгівля та 
біржова 
діяльність

56586 
Товарознавство та
експертиза в 
митній справі

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри 
української мови та журналістики

Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

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

Історія української державності

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри іноземної філології, доцент 
кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього 
навчання

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

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

Фізичне виховання

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

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці



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

Філософія

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

Комерційна діяльність
Основи митної справи
Митне регулювання
Електронна комерція
Товарний консалтинг
Курсова робота 
Комерційна діяльність або Організація 
бізнесу

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 – 
економіко-математичне моделювання, доцент кафедри математики та 
методики її навчання

Економічна теорія
Облік, аудит і оподаткування

Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, 21.04.02 
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності, професор 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти, професор кафедри 
математики та методики її навчання

Біржова діяльність 
Товарна номенклатура ЗЕД
Декларування товарів
Менеджмент
Організація бізнесу
Торговельне підприємство

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 
хімії, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Хімія
Методи хімічного аналізу 
Основи експертної оцінки Експертиза 
нехарчової продукції Експертиза 
харчових продуктів
Сенсорний аналіз

Панченко Оксана Петрівна – кандидат економічних наук, 08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки,  доцент кафедри 
математики та методики її навчання

Заступник директора з навчально-методичної роботи Кіровоградського 
кооперативного фахового коледжа економіки і права імені М.П.Сая 
Кіровоградської облспоживспілки

Теоретичні основи товарознавства
Товарознавство. Харчові продукти
Товарознавство. Нехарчові продукти
Економіка підприємства
Основи товарної політики
Технології упакування товарів і тара

Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - 
теорія і методика навчання математики, доцент кафедри прикладної 
математики, доцент кафедри математики та методики її навчання

Вища та прикладна математика

Присяжнюк Олена Віталіївна, кандидат технічних наук, 01.05.04 – Інформаційні системи та технології



системний аналіз та теорія оптимальних рішень, доцент кафедри 
інформатики, доцент кафедри інформатики та інформаційних 
технологій

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

Мікробіологія
Основи нутриціології

07  Управління 
та 
адміністрування

073 Менеджмент 56584 
Менеджмент 
інформаційних 
технологій

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри 
української мови та журналістики

Українська мова та культура мовлення

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

Історія та культура України

Рожкова Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – 
теорія і методика виховання, старший викладач кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

Іноземна мова

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри іноземної філології, доцент 
кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього 
навчання

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

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

Фізичне виховання

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

Безпека життєдіяльності

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

Філософія

Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), професор 
кафедри права та правоохоронної діяльності

Права людини і громадянське 
суспільство в Україні

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

Економетрія
Статистика
Цифрова економіка (діджиталізація)



Аналіз і планування діяльності 
підприємств
Електронний бізнес
Управління ризиками
Курсова робота з менеджменту ІТ 
Курсова робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

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 викладання   

Інформаційні системи і технології в 
менеджменті
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - 
теорія і методика навчання математики, доцент кафедри прикладної 
математики, доцент кафедри математики та методики її навчання

Вища та прикладна математика
Тренінг з аналізу бізнес процесів 
організації

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

Сучасні Web-технології
Курсова робота з менеджменту ІТ 

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 – 
економіко-математичне моделювання, доцент кафедри математики та 
методики її навчання

Макро та мікроекономіка
Бухгалтерський облік і оподаткування
 Фінанси 
Курсова робота  за фахом

Панченко Оксана Петрівна –кандидат економічних наук, 08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки,  доцент кафедри 
математики та методики її навчання

Економіка та організація 
інформаційного бізнесу
Економіка підприємства
Дослідження операцій в економіці
Курсова робота з менеджменту ІТ 
Курсова робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, 21.04.02 
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності, професор 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти, професор кафедри 
математики та методики її навчання

Основи менеджменту
Основи логістики та управління 
ланцюгами постачання
Маркетинг
Теорія прийняття управлінського 
рішення
Курсова робота з менеджменту ІТ 



Курсова робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

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

Адміністративний менеджмент, 
Операційний менеджмент, 
Інвестиційний менеджмент, 
Інноваційний менеджмент 
Курсова робота з менеджменту ІТ 
Курсова робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

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

Інформаційні технології фінансового 
менеджменту
Курсова робота з менеджменту ІТ 

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

Управління стартапами
Курсова робота з менеджменту ІТ 
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

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

Оптимізація сайтів
Курсова робота з менеджменту ІТ 

07  Управління 
та 
адміністрування

073 Менеджмент 56585 
Менеджмент 
агробізнесу

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри 
української мови та журналістики

Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

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

Історія та культура України

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри іноземної філології, доцент 
кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього 
навчання

Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

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

Фізичне виховання

Пуляк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, доцент кафедри загальнотехнічних 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці



дисциплін та методики трудового навчання, доцент кафедри 
технологічної та професійної освіти

Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), професор 
кафедри права та правоохоронної діяльності

Права людини і громадянське 
суспільство в Україні

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

Філософія

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 – 
економіко-математичне моделювання, доцент кафедри математики та 
методики її навчання

Вступ до фаху
Макро та мікроекономіка
Регіональна економіка
Фінанси, гроші та кредит
Бухгалтерський облік і аудит
Інвестиційний менеджмент в агробізнесі
Фінансовий менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Курсова робота з агробізнесу Курсова 
робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, 21.04.02 
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності, професор 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти, професор кафедри 
математики та методики її навчання

Менеджмент аграрного підприємства 
Основи менеджменту
Інфраструктура товарного ринку та 
товарознавство
Адміністративний менеджмент
Операційний  менеджмент
Менеджмент сільськогосподарського 
виробництва
Інформаційний менеджмент
Інноваційний менеджмент в агробізнесі
Курсова робота з агробізнесу Курсова 
робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

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

Технологія виробництва і переробки 
продукції рослинництва
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва
Курсова робота з агробізнесу Курсова 



робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

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

Економетрія
Статистика
Цифрова економіка (діджиталізація)
Актуальні проблеми менеджменту
Курсова робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Панченко Оксана Петрівна – кандидат економічних наук, 08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки,  доцент кафедри 
математики та методики її навчання
Заступник директора з навчально-методичної роботи Кіровоградського 
кооперативного фахового коледжа економіки і права імені М.П.Сая 
Кіровоградської облспоживспілки

Основи підприємництва та культура 
бізнесу
Економіка підприємства
Економічний аналіз
Маркетинг
Теорія прийняття управлінського 
рішення
Курсова робота  за фахом
Підготовка випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра
Виробнича практика з фаху

Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - 
теорія і методика навчання математики, доцент кафедри прикладної 
математики, доцент кафедри математики та методики її навчання

Вища та прикладна математика
Дослідження операцій в економіці

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

Економічна інформатика 



Кафедра природничих наук і методик їхнього навчання

Шифр та 
назва галузі 
знань

Код та назва 
спеціальності

ID та назва освітньої
програми у ЄДЕБО

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

Назва освітнього 
компонента за навчальним 
планом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/
Педагогіка

014 Середня 
освіта

56593
Середня освіта 
(Фізика та 
Інформатика)

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри 
української мови та журналістики

Українська мова та культура 
мовлення

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

Історія та культура України
Права людини та 
громадянське
суспільство в Україні

Клюєнко Едуард Олександрович,  кандидат соціологічних наук, 22.00.03 –
соціальна структура, соціальніінститути та соціальнівідносини,  доцент 
кафедрифілософії,  доцент кафедри філософії, політології та психології

Філософія

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

Методика навчання 
інформатики Практикум з 
розв’язування задач з 
інформатики

Костюченко Костянтин Євгенійович, кандидат педагогічних наук, 
спеціальність – теорія і методика професійної освіти, старший викладач 
(зовнішній сумісник, Комунальний заклад «Ліцей Науковий» Міської ради
міста Кропивницького», учитель англійської мови) старший викладач 
кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього 
навчання

Іноземна мова за професійним
спрямуванням
Іноземна мова

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

Фізичне виховання

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

Педагогіка

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

Психологія

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

Прикладна інформатика

Народовий Володимир Володимирович,  кандидат технічних наук, 
01.02.05. – механіка рідини, газу та плазми,  доцент кафедри прикладної 
математики,статистики та економіки,  доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій

Математична логіка і теорія 
алгоритмів

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

Програмування

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

Бази даних та інформаційні 
системи


