
Додаток 1
Гаранти освітніх програм

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка,

що вводяться у дію з 2022-2023 н.р.
Шифр та назва

галузі знань
Код та назва спеціальності Назва освітньої програми ПІБ, науковий ступінь, вчене звання,

посада гаранта ОП
Випускова (-і) кафедра (-

и)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

01 Освіта /
Педагогіка

1. 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта Котелянець Юлія Сергіївна, доктор 
педагогічних наук, доцент кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти, доцент 
кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти

Кафедра методик
дошкільної та почпткової

освіти; педагогіки
дошкільної та початкової

освіти
2. 014.04 Середня освіта

(Математика)
Середня освіта (Математика) Яременко Юрій Вікторович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, доцент 
кафедри математики, інформатики, економіки 
та методики їхнього навчання

Кафедра математики,
інформатики, економіки та
методики їхнього навчання

3. 014.09 Середня освіта
(Інформатика)

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

Кафедра математики,
статистики та

інформаційних технологій

4. 014.12 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Образотворче
мистецтво, цифрова графіка та

живопис)

Малежик Юлія Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.01 — загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцкент 
кафедри образотворчого мистецтва та 
дизайну, доцент кафедри мистецької освіти

Кафедра мистецької освіти

5. 014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне
мистецтво)

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

Кафедра мистецької освіти

05 Соціальні та
поведінкові науки

6. 051 Економіка Економічна безпека Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат 
економічних наук, 08.03.02 – економіко-
математичне моделювання, доцент кафедри 
математики, статистики та інформаційних 
технологій

Кафедра математики,
статистики та

інформаційних технологій

07 Управління та
адміністрування

7. 073 Менеджмент Менеджмент (Логістика) Ніколаєва Світлана Петрівна, кандидат 
економічних наук, 08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності), доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій

Кафедра математики,
статистики та

інформаційних технологій



11 Математика та
статистика

8. 112 Статистика Інтелектуальний аналіз даних
та цифрова економіка 

Довгенко Яна Олексіївна, 
кандидат економічних наук, 08.00.10 – 
статистика, доцент кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки, доцент 
кафедри  математики, статистики та 
інформаційних технологій

Кафедра математики,
статистики та

інформаційних технологій

12 Інформаційні
технології

9. 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки Паращук Степан Дмитрович,  кандидат 
фізико-математичних наук, 01.01.06 – алгебра 
і теорія чисел, доцент кафедри інформатики, 
доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій

Кафедра математики,
статистики та

інформаційних технологій

24 Сфера
обслуговування

10. 242 Туризм Туризм Зарубіна Антоніна Володимирівна, кандидат
географічних наук, доцент, старший викладач 
кафедри природничих наук, хімії, географії та 
методик їхнього навчання

Кафедра природничих
наук, хімії, географії та

методик їхнього навчання

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта /
Педагогіка

11. 011 Освітні, педагогічні науки Організація освітнього
процесу: управління та

експертиза

Пасічник Наталя Олексіївна, 
доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій

Кафедра математики,
інформатики, економіки та
методики їхнього навчання

12. 014.08 Середня освіта (Фізика
та Математика)

Середня освіта 
(Фізика та Математика)

Величко Степан Петрович, 
доктор педагогічних наук, професор кафедри 
фізики та методики її викладання, професор 
кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання

Кафедра фізики, біології та
методик їхнього навчання

13. 015.039 Професійна освіта
(Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові
технології)

Трифонова Олена Михайлівна, 13.00.02 – 
теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04
– теорія та методика професійної освіти, 
доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності

Кафедра теорії та методики
технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

05 Соціальні та
поведінкові науки

14. 053 Психологія Психологія бізнесу та
управління

Радул Ірина Геннадіївна, 
кандидат психологічних наук,  19.00.07 — 
педагогічна та віікова психологія, доцент 
кафедри практичної психології, доцент 
кафедри психології

Кафедра психології

07 Управління та
адміністрування

15. 073 Менеджмент Управління фінансово-
економічною безпекою

Панченко Володимир Анатолійович, доктор
економічних наук, 21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів господарської діяльності, 
професор кафедри педагогіки та менеджменту 
освіти, професор кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти

Кафедра педагогіки та
менеджменту освіти

12 Інформаційні
технології

16. 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки Пузікова Анна Валентинівна,
кандидат фізико-математичних наук, 01.05.03 
– математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин та систем, доцент 

Кафедра математики,
статистики та

інформаційних технологій



кафедри інформатики та інформаційних 
технологій, старший викладач кафедри 
математики, статистики та інформаційних 
технологій

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
05 Соціальні та

поведінкові науки
17. 053 Психологія Психологія Гейко Євгенія Вікторівна, 

доктор психологічних наук, 19.00.05 — 
соціальна психологія, професор кафедри 
практичної психології, доцент кафедри 
психології

Кафедра психології

Завідувачка відділу забезпечення якості 
та цифрового супроводу освіти                                               Н. В. Подопригора


