
Додаток 3

Групи забезпечення освітнього процесу 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 ID та назва освітньої
програми в ЄДЕБО

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

Назва освітнього компонента за
навчальним планом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта / 
Педагогіка

012 Дошкільна освіта 53298
Дошкільна освіта

Жигора Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцентка кафедри методик початкового навчання, доцентка кафедри 
методик дошкільної та початкової освіти

Українська мова за професійним 
спрямуванням
Сучасна українська мова з 
практикумом

Токар Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук; 07.00.01 – історія 
України; старша викладачка кафедри історії України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Сичик Катерина Борисівна, кандидат політичних наук 23.00.01 – теорія та 
історія політичної науки, старша викладачка кафедри філософії, політології 
та психології

Філософія

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук 05.27.06 – технологія, 
обладнання та виробництво електронної техніки, доцент кафедри загально 
технічних дисциплін та методики трудового навчання, доцент кафедри 
теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі

Курята Ірина Григорівна, кандидат медичних наук 14.01.20 – 
дерматовенерологія доцентка кафедри валеології та охорони здоров’я дітей, 
доцентка кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Вікова фізіологія, валеологія та 
основи медичних знань

Завітренко Долорес Жораївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти, доцентка кафедри спеціальної освіти та 
здоров’я людини, старша викладачка кафедри педагогіки спеціальної та 
соціальної освіти

Інклюзивна освіта

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

Теорія та методика формування 
навичок здорового способу життя 
та валеологічної культури
Технології організації 
інклюзивного освітнього 
середовища
Навчальна практика «Корекційно-
розвивальна»
Логопедія

Котелянець Наталка Валеріївна, доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія 
та методика навчання технологій, професорка кафедри методик дошкільної 
та початкової освіти, професорка кафедри методик дошкільної та початкової
освіти;

Навчальна практика «Навчання 
через гру»
Мистецьке рукоділля
Інтеграція як основна стратегія 
модернізації дошкільної освіти
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти
Художня праця та образотворча 
діяльність з методикою викладання

Руденко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, доцентка кафедри спеціальної освіти 

Неврологічні основи логопедії
Теорія та методика фізичного 



та здоров’я людини, доцентка кафедри педагогіки спеціальної та соціальної 
освіти

виховання та валеологічної освіти

Демченко Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, доцентка кафедри методик дошкільної та 
початкової освіти, старший викладач кафедри методик дошкільної та 
початкової освіти;

Теорія та методика формування 
елементарних математичних 
уявлень

Міненко Ольга Олександрівна. кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія; доцентка кафедри практичної психології, 
доцентка кафедри психології

Технології реалізації освітнього 
напряму «Особистість дитини»
Психологія дитячої творчості
Навчальна практика 
«Діагностична»
Навчальна практика «Методична»
Курсова робота з педагогіки або 
психології
Дитяча психологія
Психологія важкої дитини

Прибора Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцентка кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти, доцентка кафедри педагогіки дошкільної та
початкової освіти

Навчальна практика 
«Ознайомлювальна»
Педагогіка дошкільна з теорією і 
методикою виховання дітей 
дошкільного віку
Основи наукових педагогічних 
досліджень
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах раннього віку»
Навчальна практика 
«Організаційно-управлінська»
Навчальна практика «Методична»
Курсова робота з педагогіки або 
психології
Вступ до спеціальності
Педагогіка дошкільна
Теорія та методика виховання 
дітей дошкільного віку

Андросова Наталя Миколаївна, кандидат педагогічних наук 13.00.09 – теорія
навчання, викладачка кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Курсова робота з педагогіки або 
психології
Навчальна практика «Літня 
оздоровчо-виховна практика в 
закладах дошкільної освіти»

Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, професорка кафедри педагогіки початкової 
освіти та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та 
початкової освіти

Історія дошкільної педагогіки

Ткаченко Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, професорка кафедри педагогіки дошкільної та 
початкової освіти, професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти

Дошкільна етнопедагогіка з 
методикою народознавства
Педагогічна творчість
Курсова робота з педагогіки або 
психології

Котелянець Юлія Сергіївна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, та 13.00.08 – дошкільна педагогіка, доцентка 
кафедри методик дошкільної та початкової освіти, доцентка кафедри 

Навчання через гру
Методика вивчення освітнього 
напряму «Дитина в природному 



методик дошкільної та початкової освіти довкіллі»
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням
Методика формування іншомовної 
компетентності дітей дошкільного 
віку (англійська мова)
Методика організації театрально-
ігрової діяльності в закладі 
дошкільної освіти
Навчальна практика «Методична»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»

Єлдінова Світлана Миколаївна, Кандидат філологічних наук 10.02.02. – 
російська мова, доцентка кафедри філологічних дисциплін початкового 
навчання, доцентка кафедри методик дошкільної та початкової освіти

Методика вивчення освітнього 
напряму «Дитина в соціумі»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти

Іліаді Олександр Іванович, доктор філологічних наук, 10.02.03 – слов’янські 
мови, доцентка кафедри методик дошкільної та початкової освіти, доцентка 
кафедри методик дошкільної та початкової освіти;

Комунікативна компетентність 
вихователя ЗДО

Горська Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01. – 
теорія та історія педагогіки, доцентка кафедри філологічних дисциплін 
початкового навчання, доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти

Методика вивчення освітнього 
напряму «Мовлення дитини»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти
Дошкільна лінгводидактика

Малежик Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки, доцентка кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну, доцентка кафедри мистецької освіти

Методика навчання освітньої лінії 
«Дитина у світі мистецтва»

Миценко Євген Вікторович, кандидат наук з фіичного виховання і спорту, 
24.00.01 олімпійський і професійний спорт, старший викладач кафедри 
фізичного виховання і ректреаційно-оздоровчої роботи;

Теорія та методика фізичного 
виховання та валеологічної освіти

Шарапова Тетяна Анатоліївна, старша викладачка кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти

Методика навчання освітньої лінії 
«Дитина у світі культури»

Вдовенко Вікторія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцентка кафедри математики, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової освіти;

Інформаційно-комунікаційні 
технології в освітньому процесі 
ЗДО
Інформаційно-комунікаційні 
технології

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

Педагогіка партнерства
Організація та управління в закладі
дошкільної освіти

Федотова Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, 10.02.02 – 
російська мова, доцентка кафедри філологічних дисциплін початкового 
навчання, доцентка кафедри методик дошкільної та початкової освіти

Дитяча література та виразне 
читання

Горська Галина Олександрівна, кандидат психологічних наук, 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія; доцентка кафедри практичної психології, 
доцентка кафедри психології

Основи психодіагностики
Психологія дитячої творчості

Кіндей Леся Григорівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська 
мова, доцентка кафедри методик початкового навчання, доцентка кафедри 

Технології організації 
розвивального та безпечного 



методик дошкільної та початкової освіти; освітнього середовища в закладі 
дошкільної освіти

Цуканова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, старша викладачка кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти

Сучасні технології в дошкільній 
освіті
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти, доцентка кафедри методик дошкільної та 
початкової освіти – гарант освітньої програми Дошкільна освіта та 
Початкова освіта (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти);

Методика вивчення освітнього 
напряму «Дитина в сенсорно-
пізнавальному просторі»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»
Методика формування іншомовної 
компетенції дітей дошкільного віку
(англійська мова)

Мартін Аліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцентка кафедри методик дошкільної та 
початкової освіти, доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти

Методика ознайомлення 
дошкільників з довкіллям та 
основи екології

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 державно-правових дисциплін та адміністративного 
права, професор кафедри права та правоохоронної діяльності.

Права людини та громадянське 
суспільство в Україні
Правове регулювання професійної 
діяльності

014.04 Середня освіта
(Математика)

53355
Середня освіта
(Математика)

3 р. 10 міс.

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

Житков Олександр Анатолійович,
доктор історичних наук, 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни, доцент кафедри історії України, доцент 
кафедри історії України та всесвітньої історії

Історія та культура України 

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, кандидат філософських наук, доцент 
(обраний) кафедри філософії, політології та міжнародних відносин

Філософія

Капітан Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 10.01.02 – 
російська література, доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – «Теорія і 
методика професійної освіти»,  старший викладач кафедри теорії та 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна, кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент кафедри філософії, 
політології та психології

Психологія

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та 
методика виховання доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки 
та менеджменту освіти

Педагогіка

Руденко Тетяна Володимирівна, Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти ті 

Вікова фізіологія та валеологія



здоров’я людини, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини
Ключник Інна Геннадіївна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02  – 
диференціальні рівняння, доцент кафедри математики, доцент кафедри 
математики, інформатики, економіки та методики їхнього навчання

Математичний аналіз

Яременко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – 
математична логіка, алгебра і теорія чисел, доцент кафедри математики, 
доцент кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього 
навчання

Алгебра
Геометрія

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

Теорія ймовірностей та 
математична статистика
Чисельні методи та методи 
оптимізації

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
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

Методика навчання математики
Елементарна математика

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

Інформатика для математиків

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

Економіка для математиків

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

Фізика для математиків  

014.09 Середня освіта
(Інформатика)

53354
Інформатика та
Робототехніка

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

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент (обраний) кафедри філософії, 
політології та психологіїміжнародних відносин

Філософія

Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 — загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лігводидактики та 
іноземних мов

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

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 та громадянське 
суспільство в Україні

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання та  
рекреаційно- оздоровчої роботи

Фізичне виховання

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна - кандидат психологічних наук, Психологія



19.00.07– педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент кафедри філософії, 
політології та психології

Навчальна практика 
(пропедевтична з психології)

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та 
методика виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки
та менеджменту освіти

Педагогіка, Навчальна практика 
(пропедевтична з педагогіки), 
Курсова робота з педагогіки

Дубінка Микола Михайлович, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія 
та історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри педагогіки
та менеджменту освіти

Педагогіка

Руденко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти ті 
здоров’я людини, доцент кафедри спеціальної та соціальної освіти

Вікова фізіологія та валеологія

Царенко Ірина Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – теорія і 
методика професійної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі

Баранюк Олександр Филимонович –кандидат технічних наук, 05.13.07 – 
автоматизація процесів і виробництв, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Архітектура обчислювальних 
систем Інформаційні мережі
Навчальна практика (комп'ютерна)

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 
01.01.02 – диференціальні рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Сучасні операційні системи

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

Програмування
 Методика навчання інформатики 
Практикум з розв'язування задач з 
інформатики
Виробнича практика  у школі
Навчальна практика 
(пропедевтична з фаху)
Курсова робота  з інформатики
Курсова робота з методики 
навчання інформатики

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

Захист інформації 
Бази даних та інформаційні 
системи
Курсова робота  з інформатики

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

Віртуальні навчальні середовища

Гуртовий Юрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, 01.02.05 
– механіка рідини, газу та плазми, доцент кафедри математики, статистики 
та інформаційних технологій

Математичний аналіз

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.

Теорія ймовірностей і математична
статистика

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05. –
механіка рідини, газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, 
статистики та економіки, старший викладач кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки

Основи проектування 
робототехнічних систем та 3D-
моделювання легоконструкцій
сучасні операційні системи
Практикум з розв“язування задач з 
інформатики



014.12 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)

56296
Середня освіта

(Образотворче мистецтво,
цифрова графіка та

живопис)

Ліштаба Тетяна Василівна Кандидат філологічних наук , 10.02.01 –
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри 
української мови та журналістики

Українська мова та культура 
мовлення

Грінченко Віктор Григорович - 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

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

Філософія

Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук, спеціальності 
10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія літератури, 
доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, професор кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Мішин Сергій Вікторович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, доцент кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри фізичного виховання і
рекреаційно-оздоровчої роботи

Фізичне виховання

Рябовол Лілія Тарасівна - доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), професор 
кафедри державно-правових дисциплін та адміністративно-го права, 
професор кафедри права та правоохоронної діяльності

Правове регулювання професійної 
діяльності

Права людини та громадянське 
суспільство в Україні

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

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна - кандидат психологічних наук, 
19.00.07– педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент кафедри філософії, 
політології та психології

Психологія

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

Педагогіка

Руденко Тетяна Володимирівна- кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти та
здоров’я людини, доцент кафедри педагогіки спеціальної та соціальної 
освіти

Вікова фізіологія та валеологія

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

Інформаційно-комунікаційні 
технології
Цифрове мистецтво
Комп’ютерна графіка

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія
та методика професійної освіти, доцент кафедри образотворчого мистецтва 
та дизайну, доцент кафедри мистецької освіти

Методика викладання 
образотворчого мистецтва

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

Рисунок
Живопис
Сучасні інноваційні та 
інформаційні технології в 
образотворчому мистецтві

Гарбузенко Лариса Володимирівна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 -
теорія та методика професійної освіти, старший викладач кафедри 

Декоративно-прикладне мистецтво



мистецької освіти
Пунгіна Ольга Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - загальна
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри образотворчого мистецтва 
та дизайну, доцент кафедри мистецької освіти

Рисунок.
Живопис
Композиція
Цифрове мистецтво

Дереновська Олександра Вікторівна – викладач кафедри мистецької освіти Основи перспективи
Основи образотворчої грамоти та 
кольорознавства

Кириченко Олена Іванівна кандидат мистецтвознавства,17.00.05 -
образотворче мистецтво, доцент кафедри хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри мистецької освіти

Історія образотворчого мистецтва

014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

53297
Середня освіта (Музичне

мистецтво)

Ліштаба Тетяна Василівна Кандидат філологічних наук , 10.02.01 –
українська мова, доцент кафедри української мови, доцент кафедри 
української мови та журналістики

Українська мова та культура 
мовлення

Грінченко Віктор Григорович - кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія 
України, доцент кафедри народознавства та історії культури, доцент 
кафедри України та всесвітньої історії

Історія та культура України

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

Філософія

Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук, спеціальності 
10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія літератури, 
доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов, професор кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Мішин Сергій Вікторович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, доцент кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту, доцент кафедри фізичного виховання і
рекреаційно-оздоровчої роботи

Фізичне виховання

Рябовол Лілія Тарасівна - доктор педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), професор 
кафедри державно-правових дисциплін та адміністративно-го права, 
професор кафедри права та правоохоронної діяльності

Правове регулювання професійної 
діяльності

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

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі

Ржевська-Штефан Злата Олександрівна - кандидат психологічних наук, 
19.00.07– педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології, доцент кафедри філософії, 
політології та психології

Психологія

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

Педагогіка

Руденко Тетяна Володимирівна- кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти та
здоров’я людини, доцент кафедри педагогіки спеціальної та соціальної 
освіти

Вікова фізіологія та валеологія

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

Інформаційно-комунікаційні 
технології



Локарєва Юлія Валеріанівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія
та методика професійної освіти, доцент кафедри музичного мистецтва і 
хореографії, доцент кафедри мистецької освіти 

Історія Зарубіжної музики, 
Теорія музики і сольфеджіо
Гармонія

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

Історія зарубіжної музики
Музичне мистецтво в контексті 
художньої культури

Дьомін Костянтин Петрович (зовнішній сумісник) – викладач кафедри 
мистецької освіти

Хоровий клас

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

Хорове диригування
Хорознавство

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 

Хорове диригування
Основи наукових досліджень

Колоскова Жанна Володимирівна  кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - 
загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри музичного 
мистецтва та методики музичного виховання, старший викладач кафедри 
мистецької освіти

Хорове диригування
Основи звукорежисури та 
комп’ютерного аранжування
Методика музичного виховання

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

Хорове диригування
Основи матеріальної культури
Методика музичного виховання

Гайдай Лариса Володимирівна – старший викладач кафедри мистецької 
освіти

Сольний спів

Дьомін Сергій Петрович – Народний артист України Указ президента 
України №338/2016 від 22.08.2016 року, доцент кафедри вокально-хорових 
дисциплін та методики музичного виховання, доцент кафедри мистецької 
освіти

Сольний спів

Стукаленко Зоя Михайлівна (зовнішній сумісник) – кандидат педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, старший викладач 
кафедри мистецької освіти

Основний музичний інструмент
Оркестровий клас

Негребецька Ольга Миколаївна - кандидат педагогічних наук, 13.00.05 – 
соціальна педагогіка, старший викладач кафедри мистецької освіти

Основний музичний інструмент

Кулікова Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 13.00.04  - 
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри музичного мистецтва і
хореографії, доцент кафедри мистецької освіти
Свещинська Наталя Василівна (зовнішній сумісник) – кандидат педаггічних 
наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцен кафедри 
музично-теоретичних та інструментальних дисциплін, доцент кафедри 
мистецької освіти
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

Основний музичний інструмент
Світова художня культура з 
методикою викладання

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка 53360
Економічна безпека

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

Грінченко Віктор Григорович, кандидат історичних наук, 07.00.01 – історія Історія та культура України



України, доцент кафедри народознавства та історії культури, доцент 
кафедри історії України та всесвітньої історії
Габелко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та 
іноземних мов, доцент кафедри лінгводидакики та іноземних мов

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Собко Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і 
методика виховання, доцент кафедри фізичного виховання, завідувач 
кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури

Фізичне виховання

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

Економіка підприємства; 
Менеджмент; Маркетинг; Курсова 
робота з дисципліни «Економіка 
підприємства»

Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія 
науки й техніки, професор кафедри прикладної математики, статистики та 
економіки, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій

Історія економіки та економічних 
вчень; 
Національна економіка

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, професор кафедри філософії, 
політології та міжнародних відносин, завідувач кафедри філософії, 
політології та психології

Основи наукових досліджень

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

Економічна інформатика

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 – 
економіко-математичне моделювання, доцент кафедри прикладної 
математики, статистики та інформаційних технологій

Ціноутворення; 
Бухгалтерський облік і аудит

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

Економічна статистика

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

Політекономія, 
Економічна соціологія

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

Гроші і кредит, 
Страхування

07
Адміністрування

та управління

073 Менеджмент 53358
Менеджмент (Логістика)

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

Грінченко Віктор Григорович, 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

Габелко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та 
іноземних мов, доцент кафедри лінгводидакики та іноземних мов

Іноземна мова

Собко Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і 
методика виховання, доцент кафедри фізичного виховання, завідувач 
кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури

Фізичне виховання

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

Комунікативний менеджмент; 
Міжнародний маркетинг; 



педагогіки та менеджменту освіти, професор кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти

Самоменеджмент; Економічна 
етика та діловий етикет

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

Господарське законодавство

Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія 
науки й техніки, професор кафедри прикладної математики, статистики та 
економіки, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій

Основи економічної теорії; 
Національна економіка; 
Економікс

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, професор кафедри філософії, 
політології та міжнародних відносин, завідувач кафедри філософії, 
політології та психології

Основи наукових досліджень

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

Діловодство з використанням 
комп’ютерних 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

Економіко-математичні методи та 
моделі (оптимізаційні методи та 
моделі, економетрика)

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 – 
економіко-математичне моделювання, доцент кафедри прикладної 
математики, статистики та інформаційних технологій

Ціноутворення; 
Бухгалтерський облік

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

Статистика

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

Гроші і кредит; 
Страхування; 
Інвестування

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

Політекономія, 
Економічна соціологія

11 Математика та
статистика

112 Статистика 53353
Інтелектуальний аналіз

даних та цифрова
економіка

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

Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, спеціальність 
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент, доцент кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов

Іноземна мова
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

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 та громадянське 
суспільство в Україні

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання та  
рекреаційно- оздоровчої роботи

Фізичне виховання

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент (обраний) кафедри філософії, 

Філософія



політології та психології
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

Математичний аналіз

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 

Алгебра та геометрія
Математична логіка з елементами 
нечіткої логіки
Актуарна математика
Виробнича практика
Курсова робота з теорії 
ймовірностей та математичної 
статистики
Курсовий проєкт за фахом

Гаєвський Микола Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 
01.01.01 – математичний аналіз, старший викладач кафедри математики, 
інформатики, економіки та методик їхнього навчання

Функціональний аналіз та теорія 
міри

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

Програмування та бази 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, 
статистики та інформаційних технологій.

Дискретна математика і 
комбінаторний аналіз
Теорія ймовірностей з елементами 
теорії випадкових процесів
Ймовірнісні простори та випадкові 
процеси
Курсова робота з теорії 
ймовірностей та математичної 
статистики
Курсовий проєкт за фахом

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 
Прикладна математика, старший викладач кафедри математики, статистики 
та інформаційних технологій.

Дискретна математика і 
комбінаторний аналіз
Теорія ймовірностей з елементами 
теорії випадкових процесів
Numerical methods / Методи 
обчислень
Методи оптимізації та дослідження
операцій
Курсова робота з теорії 
ймовірностей та математичної 
статистики
Курсовий проєкт за фахом

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

Економетрія 
Статистика та цифрова економіка
Виробнича практика
Курсова робота з теорії 
ймовірностей та математичної 
статистики
Курсовий проєкт за фахом

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

Математична статистика
Курсова робота з теорії 



математики, статистики та інформаційних технологій ймовірностей та математичної 
статистики
Курсовий проєкт 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, 
статистики та інформаційних технологій

Математична статистика
Методи оптимізації та дослідження
операцій
Аналіз даних
Інтелектуальний аналіз даних
Практикум з комп’ютерного 
моделювання та статистичних 
методів
Курсова робота з теорії 
ймовірностей та математичної 
статистики
Курсовий проєкт за фахом

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05. –
механіка рідини, газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, 
статистики та економіки, старший викладач кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки

Numerical methods / Методи 
обчислень
Практикум з комп’ютерного 
моделювання та статистичних 
методів

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 
– механіка рідини, газу та плазми, професор кафедри прикладної 
математики, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій

Нечітке та стохастичне 
моделювання
Курсова робота з теорії 
ймовірностей та математичної 
статистики
Курсовий проєкт за фахом

12 Інформаційні 
технології

122 Комп'ютерні науки 53357
Комп'ютерні науки 

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

Русул Олег Васильович, кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії, доцент (обраний) кафедри філософії, 
політології та психології

Філософія

Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 — загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лігводидактики та 
іноземних мов

Іноземна мова 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Арапов Олег Віталійович, викладач кафедри фізичного виховання та  
рекреаційно- оздоровчої роботи

Фізичне виховання

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 та громадянське 
суспільство в Україні

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

Математичний аналіз 
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів 

Халецька Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 – Алгебра та геометрія



математична логіка, алгебра і теорія чисел, доцент кафедри прикладної 
математики, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій 

Математична логіка і теорія 
алгоритмів

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 
01.01.02 – диференціальні рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Дискретна математика
Операційні системи
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів

Паращук Степан Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 
– алгебра і теорія чисел, , доцент кафедри інформатики, доцент кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій

Програмування
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів

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 

Програмування
програмування веб-застосувань

Баранюк Олександр Филимонович –кандидат технічних наук, 05.13.07 – 
автоматизація процесів і виробництв, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Системне програмування 
Інформаційні мережі 
Архітектура обчислювальних 
систем
Проектування програмних систем
Навчальна практика з 
налаштування комп’ютера
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів
Навчальна практика з 
адміністрування мереж

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

Бази даних та інформаційні 
системи
Розподілені інформаційно-
аналітичні системи 
Захист інформації 
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів

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, 

Теорія ймовірностей і математична
статистика



статистики та інформаційних технологій.
Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 
Прикладна математика, старший викладач кафедри математики, статистики 
та інформаційних технологій.

Теорія ймовірностей і математична
статистика 
Методи обчислень
Методи оптимізації та дослідження
операцій
Теорія систем та математичне 
моделювання
Стохастичне та нечітке 
моделювання систем

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05. –
механіка рідини, газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, 
статистики та економіки, старший викладач кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки

Методи обчислень
Теорія систем та математичне 
моделювання
Стохастичне та нечітке 
моделювання систем
Виробнича практика
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів

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

Методи оптимізації та дослідження
операцій
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів

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

Системний аналіз та теорія 
прийняття рішень 
Інтелектуальні інформаційні 
системи
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів

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

Паралельні та розподілені 
обчислення 
Інтелектуальний аналіз даних 
Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи бакалавра
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Курсовий проект зі створення 
програмних засобів

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 
– механіка рідини, газу та плазми, професор кафедри прикладної 

Стохастичне та нечітке 
моделювання систем



математики, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій

24 Сфера
обслуговування

242 Туризм 53352
Туризм

Кирилюк Ольга Леонідівна, кандидат філологічних наук, 10.02.01 – 
українська мова, доцент кафедри української мови,  доцент кафедри 
української мови та журналістики

Українська мова та культура 
мовлення
Діловий етикет та культура 
спілкування
Документознавство та електронне 
документоведення в туристичній 
діяльності

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

Русул Олег Васильович,  кандидат філософських наук, спеціальність 
09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії, доцент (обраний) кафедри
філософії ,політології та міжнародних відносин

Філософія

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

Культурологія

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.

Суспільствознавчі студії 
(соціологія, політологія, основи 
демократії та громадянського 
суспільства)

Черньонков Ярослав Олександрович – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 
– теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри англійської 
філології, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Іноземна мова
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням
Ділова іноземна мова

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 математики, статистики та інформаційних технологій

Інформаційно-комунікаційні 
технології

Собко Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і 
методика виховання, завідувач кафедри фізичного виховання і оздоровчої 
фізичної культури, доцент

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 теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі

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

Психологія

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

Основи педагогіки

Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, 11.00.05. Біогеографія
і географія ґрунтів, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри 
природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

Вступ до фаху
Туристичне краєзнавство
Основи наукових досліджень в 
туризмознавстві

Сільченко Юлія Юріївна, кандидат географічних наук, 11.00.02 - економічна і 
соціальна географія, старший викладач кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання

Туристичне картографування



Зарубіна Антоніна Володимирівна, кандидат географічних наук, 11.00.11 
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 
доцент кафедри географії та геоекології, старший викладач кафедри 
природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

Туризмознавство
Активні види туризму
Туристичне країнознавство
Туроперейтинг
Організація дозвілля та анімації 

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

Економічна теорія
Менеджмент туристичної індустрії
Маркетинг та реклама в туризмі
Організація готельно-ресторанного
господарства
Планування та організація 
туристичного бізнесу
Сертифікація та стандартизація в 
туризмі

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

Основи статистики

Маслова Наталія Миколаївна, кандидат географічних наук, 11.00.02. 
Економічна і соціальна географія, старший викладач кафедри природничих 
наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

Туристичні ресурси світу
Політична географія
Міжнародний туризм

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна, кандидат біологічних наук, 03.00.05 
– ботаніка, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри 
природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

Екскурсознавство та музеєзнавство

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; кандидат педагогічних наук, 13.00.07 - теорія та методика 
виховання, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Економіка та фінанси 
туристичного підприємства

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 

Туристичні ресурси України
Спеціальні види туризму

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;

Правове регулювання в 
туристичній діяльності

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 – 
економіко-математичне моделювання, доцент кафедри прикладної 
математики, статистики та інформаційних технологій

Облік та аудит

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук, 11.00.05 
Біогеографія та географія ґрунтів, доцент кафедри географії та геоекології, 
доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання 

Рекреаційна географія
Організація краєзнавчо-
туристичної роботи

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта /
Педагогіка

011 Освітні, педагогічні
науки

53362
Організація освітнього
процесу: управління та

експертиза

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

Моніторинг та оцінювання якості 
освіти

Шандрук Світлана Іванівна, Доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти,

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)



Професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов,
Завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов, професор
Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії та 
політології, завідувач, доцент кафедри філософії, політології та психології

Філософія науки

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.

Управлінський процес в сучасних 
закладах освіти
Сучасні освітні концепції

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук,
13.00.07 – теорія та методика виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Професійна компетентність 
організатора освітнього процесу

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

Методологія та методи досліджень 
якості 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

Дистанційна освіта
Інформаційні технології освітнього
процесу

014.08 Середня освіта
(Фізика та Математика)

53371
Середня освіта 

(Фізика та Математика)

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, завідувач кафедри філософії, 
політології та міжнародних відносин, доктор філософських наук, доцент

Філософія науки

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

Цивільний захист

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

Методика навчання фізики в 
старшій школі

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

Наукова англійська мова
Шкільний курс та методика 
навчання астрономії

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

Сучасні освітні технології у 
навчанні фізики

Сальник Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика навчання (фізика), професор кафедри фізики та методики її 
викладання, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання

Сучасні питання фізики

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

Вибрані задачі математики
Вибрані питання математики

Войналович Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – 
теорія і методика навчання математики, доцент кафедри математики, 
інформатики, економіки та методик їхнього навчання

Методика навчання математики в 
старшій школі

015.039 Професійна освіта
(Цифрові технології)

53366
Професійна освіта

(Цифрові технології)

Соменко Дмитро Вікторович, 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика),
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Діджиталізації в освіті та 
суспільстві
Системи штучного інтелекту
Цифрова схемотехніка
Навчальна практика-тренінг 
"Проєктування та конструювання 



комп'ютерних інформаційних 
систем"

Щирбул Олександр Миколайович, 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, кандидат педагогічних наук старший викладач кафедри теорії та 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Методи та засоби інтернет-
технологій
Виробнича (педагогічна) практика

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

Інформаційні технології в 
наукових дослідженнях
Системи автоматизованого 
проєктування

Пуляк Ольга Василівна, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін 
та методики трудового навчання, доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Управління проєктами в ІТ сфері

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

Інноваційні технології в галузі 

Трифонова Олена Михайлівна, 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доктор 
педагогічних наук, ,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

Теорія, методика і практика 
навчання професійно-орієнтованих
дисциплін
Виробнича (за спеціалізацією) 
практика
Магістерське дослідження
Курсова робота  з професійно-
орієнтованих дисциплін та методик
їхнього викладання

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія 53299
Психологія бізнесу та

управління

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.

Філософія науки

Гейко Євгенія Вікторівна – доктор психологічних наук, 19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія соціальної роботи; професор кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Методологія психологічних 
досліджень

Радул Ірина Геннадіївна – кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології 

Психологія впливу 
Психологічна експертиза 
підприємницької діяльності
Дипломне проектування
Захист дипломної (кваліфікаційної)
роботи

Мельничук Ірина Ярославівна – кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Психологічні закономірності та 
технології маркетингової 
діяльності
Виробнича "Психологія  бізнесу в 
установах та організаціях"

Мамчур Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, 
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи;
старший викладач кафедри психології

Економічна психологія
Теорія і практика бізнес-тренінгів

Міненко Ольга Олександрівна – кандидат психологічних наук,, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 

Технології управлінського 
консультування



психології, доцент кафедри психології
Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, 
19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи, професор 
кафедри загальної та соціальної психології, професор кафедри психології

Психологічні основи бізнес-
коучингу
Державний кваліфікаційний 
екзамен
"Теоретичні основи та технології 
роботи психолога в бізнесі"

Галушко Любов Ярославівна – кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Кризовий менеджмент в 
організаціях

Горська Галина Олександрівна – кандидат психологічних наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Робота психолога з персоналом

Близнюкова Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, 
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи;
старший викладач кафедри психології

Актуальні проблеми психологічної 
науки та практики (Дисципліна 
іноземною мовою)
Сучасні технології роботи 
практичного психолога в бізнесі

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

Основи підприємницької 
діяльності
Менеджмент організацій

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент 53364
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

Менеджмент; 
Маркетинг;  
Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної системи

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 (внутрішній 
сумісник – Ректор ЦДПУ імені Володимира Винниченка)

Теорія безпеки соціальних систем

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

Правове забезпечення безпеки 
суб'єктів господарської діяльності 
в Україні

Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, 07.00.07 – історія 
науки й техніки, професор кафедри прикладної математики, статистики та 
економіки, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій

Економікс

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, професор кафедри філософії, 
політології та міжнародних відносин, завідувач кафедри філософії, 
політології та психології

Методологія та організація 
наукових досліджень

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

Інформаційно-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки

Буткевич Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, 08.03.02 – 
економіко-математичне моделювання, доцент кафедри прикладної 
математики, статистики та інформаційних технологій

Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки на 
підприємстві; 



Габелко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри лінгводидактики та 
іноземних мов, доцент кафедри лінгводидакики та іноземних мов

Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням

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

Біржовий ринок

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

Інтелектуальна власність

12 Інформаційні 
технології

122 Комп'ютерні науки 53363
Комп'ютерні науки 

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, доцент кафедри філософії та 
політології, завідувач кафедри філософії, політології та психології

Філософія науки

Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 
– механіка рідини, газу та плазми, професор кафедри прикладної 
математики, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій

Сучасні проблеми прикладної 
математики
Дипломне проектування 
Курсова робота з комп'ютерних 
наук

Луньова Марія Валентинівна, доктор філософії зі спеціальності 113 
Прикладна математика, старший викладач кафедри математики, статистики 
та інформаційних технологій.

Сучасні проблеми прикладної 
математики

Паращук Степан Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, 01.01.06 
– алгебра і теорія чисел, , доцент кафедри інформатики, доцент кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій

Методи верифікації та оптимізації 
програм
Курсова робота з комп'ютерних 
наук
Дипломне проектування

Казачков Іван Васильович, доктор технічних наук, 01.02.05 – механіка 
рідини, газу та плазми, професор кафедри прикладної математики та 
інформатики, професор кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій

Modelling of complex systems / 
Моделювання складних систем

Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 01.02.05. –
механіка рідини, газу та плазми,  доцент кафедри прикладної математики, 
статистики та економіки, старший викладач кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки

Modelling of complex systems / 
Моделювання складних систем
Виробнича практика

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

Системи штучного інтелекту

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

Сучасні web-технології 
Мультисервісні мережі 
Проектування і створення 
корпоративних інформаційних 
систем 
Навчальна практика з організації 
командної роботи при розробці 
програмного забезпечення

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 математики, статистики та інформаційних технологій

Інформаційна безпека та 
криптографія 
Web-орієнтовані та постреляційні 
бази даних
Дипломне проектування



Курсова робота з комп'ютерних 
наук

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 
01.01.02 – диференціальні рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмарні технології
Курсова робота з комп'ютерних 
наук

Плічко Анатолій Миколайович -  доктор фізико-математичних наук, 01.01.01
- математичний аналіз, професор кафедри математики, професор кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій

Дипломне проектування

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

Дипломне проектування

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

поведінкові науки
053 Психологія 53300

Психологія
Котелянець Юлія Сергіївна – доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, доцент кафедри методик дошкільної та 
початкової освіти, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти

Академічна англійська мова

Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії; професор кафедри філософії, 
політології та міжнародних відносин; професор кафедри філософії, 
політології та психології

Філософія та методологія науки

Галета Ярослав Володимирович – доктор педагогічних наук
13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти, професор кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти, професор кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти

Інформаційні технології в науці

Мельничук Ірина Ярославівна – кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Актуальні проблеми сучасної 
психологічної науки

Галушко Любов Ярославівна – кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Теоретична та прикладна 
психологія у вимірах наукових 
парадигм

Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, 
19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи, професор 
кафедри загальної та соціальної психології, професор кафедри психології

Наукометрія та проектна реалізація
наукових досліджень
Методи математичної статистики у
психологічному дослідженні

Горська Галина Олександрівна – кандидат психологічних наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Психологія розвитку в нормі і 
патології

Радул Ірина Геннадіївна – кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології 

Аспірантська практика
Психологія саморегуляції 
особистості (дисципліна за 
вибором)

Гейко Євгенія Вікторівна – доктор психологічних наук, 19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія соціальної роботи; професор кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Сучасні практики психологічної 
допомоги у кризових ситуаціях 
(дисципліна за вибором)

Міненко Ольга Олександрівна – кандидат психологічних наук,, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент кафедри практичної 
психології, доцент кафедри психології

Соціально-психологічні засади 
мобільності особистості 
(дисципліна за вибором)
Психологічні засади інклюзивного 
навчання дітей з особливими 
потребами (дисципліна за вибором)



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

Психологія соціальних очікувань: 
методологія, теорія і практика 
(дисципліна за вибором)

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


