
Додаток
Групи забезпечення освітнього процесу 
за програмами підвищення кваліфікації

2021-2022 н.р.

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

Код та назва
предметної

спеціальності

ID та назва освітньої
програми

Вид підвищення
кваліфікації,

кількість годин/
кредитів

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

Назва освітнього компонента за
навчальним планом

01 Освіта/
Педагогіка

011 Освітні,
педагогічні

науки

- Інновації в освіті та
науці 

(за фаховим
спрямуванням)

Підвищення
кваліфікації

науково-
педагогічних
працівників

закладів вищої
освіти:

180 год/6 к.

Підвищення
кваліфікації

науково-
педагогічних та

педагогічних
працівників

закладів
професійної
(професійно-

технічної) освіти:
150 год/5 к.

Підвищення
кваліфікації

науково-
педагогічних
педагогічних
працівників

закладів фахової
передвищої

освіти:
120 год/4 к.

Бабенко Тетяна Василівна, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти, доцент кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту, доцент кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти

Студентоцентрований підхід в 
освіті

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

Актуальні проблеми освітньої 
діяльності викладача

Кравцова Тетяна Олександрівна, Кандидат 
педагогічних наук: 13.00.01 –  загальна педагогіка 
та історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту, доцент кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти

Коучингові та тьюторські 
технології в професійній освіті

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

Актуальні проблеми  науково-
дослідної діяльності викладача

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

Методологія наукової та 
інноваційної діяльності

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

Соціалізація особистості в 
сучасному освітньому просторі

Завітренко Доларес Жораївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, Старший викладач кафедри 
педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Інклюзія в освіті

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

Комунікативні процеси у 
професійній діяльності викладача

012
Дошкільна

- Розвиток фахових
компетентностей

Підвищення
кваліфікації

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та

Сучасні підходи до реалізації 
змісту Державного стандарту 



освіта
спеціальної та 
соціальної 
освіти

вихователів закладів
дошкільної освіти

педагоігчних
працівників

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

дошкільної освіти

Особливості організації освітньо-
розвивального середовища в 
контексті Державного стандарту 
дошкільної освіти України

Стратегії формування 
компетентностей освітнього 
напряму «Дитина у сенсорно-
пізнавальному просторі» у різних 
видах діяльності

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

Загальні та професійні 
компетентності вихователя 
закладу дошкільної освіти

Сутність і зміст освітнього 
напряму «Дитина в соціумі. 
Соціально-фінансова 
грамотність»

Стратегії формування 
компетентностей освітнього 
напряму «Особистість дитини» у 
різних видах діяльності

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

Стратегії формування 
компетентностей освітнього 
напряму «Гра дитини» у різних 
видах діяльності

Стратегії формування 
компетентностей освітнього 
напряму «Дитина у світі 
мистецтва» у різних видах 
діяльності

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

Стратегії формування 
компетентностей освітнього 
напряму «Мовлення дитини» у 
різних видах діяльності

Технології організації театрально-
ігрової діяльності дітей 
дошкільного віку  

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

Формування творчої особистості 
дошкільника



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

Теорія емоційного інтелекту

Стратегії формування 
компетентностей освітнього 
напряму «Особистість дитини» у 
різних видах діяльності

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

Специфіка роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами

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

Забезпечення наступності між 
дошкільною та початковою 
освітою в реалізації перспективи 
розвитку дитини

Стратегії формування 
компетентностей освітнього 
напряму «Дитина в природному 
довкіллі» у різних видах 
діяльності

Актуальні питання
дошкільної освіти

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук:
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
професор кафедри педагогіки початкової освіти та 
соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки
дошкільної та початкової освіти (професор кафедри
ЦДПУ ім. В. Винниченка)

Національний та міжнародний 
досвід створення освітнього 
середовища в закладах дошкільної
освіти

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

Народознавчі аспекти реалізації 
ідей компетентнісного підходу в 
освіті

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

Розвиток емоційного інтелекту 
дітей дошкільного віку

Медіаосвіта, медіаграмотність і 
критичне мислення в закладі 
дошкільної освіти

Цуканова Наталія Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки, старший викладач кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти

Сучасні технології дошкільної 
освіти

Шарапова Тетяна Анатоліївна, старший викладач 
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Розвиток емоційного інтелекту 
дітей дошкільного віку

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

Корекційно-розвивальна робота 
як складник інклюзивного 



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

навчання

013
Початкова

освіта

- Розвиток
професійних

компетентностей
учителів початкової

школи

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

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

Інклюзивна освіта в НУШ

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

Особливості організації освітньо-
розвивального середовища в 
контексті НУШ

Психологічні аспекти формування
безпечного освітнього 
середовища в умовах НУШ

Психологічна діагностика 
молодших школярів

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

Стратегії розвитку мовленнєвої 
компетентності молодших 
школярів

Технології кооперативного 
навчання

Педагогіка партнерства

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

Інтеграція в реалізації змісту 
початкового навчання

Lego-технології в освітньому 
процесі НУШ

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки, доцент кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти, доцент 
кафедри методик дошкільної та початкової освіти

Стратегії розвитку математичної 
компетентності молодших 
школярів

Особливості оцінювання 
навчальних досягнень учнів в 
НУШ

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

Особливості формування 
дослідницьких умінь і соціальних 
навичок молодших школярів

Актуальні питання
початкової освіти

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук:
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
професор кафедри педагогіки початкової освіти та 
соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки
дошкільної та початкової освіти (професор кафедри
ЦДПУ ім. В. Винниченка)

Оберігальна сутність народної 
педагогіки



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

Партнерство як принцип 
організації освітнього процесу в 
Новій українській школі.

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

Використання ідей 
В.Сухомлинського в контексті 
НУШ.

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

Профілактика та протидія булінгу 
в початковій школі.

Розвиток емоційного інтелекту 
учнів початкової школи.

Організація сучасного освітнього 
середовища у початковій школі.

Медіаосвіта і медіаграмотність в 
сучасній українській школі.

Уникнення помилок у практиках 
забезпечення академічної 
доброчесності.

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

Інтерактивні технології в 
організації освітнього процесу 
початкової школи.

Формування ціннісних орієнтацій 
учнів початкової школи.

Організація дитячого дозвілля у 
позаурочний час.

Шарапова Тетяна Анатоліївна, старший викладач 
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Розвиток творчих здібностей 
дітей молодшого шкільного віку 
засобами народних пісень та 
пісень-ігор.

Завітренко Долорес Жораївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри спеціальної 
освіти та здоров’я людини, старший викладач 
кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Організація інклюзивного 
навчання в закладах освіти.

014 Середня
освіта

014.01 Українська
мова і література

Теоретико-практичні
аспекти викладання
української мови і

літератури

підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Клочек Григорій Дмитрович, доктор філологічних 
наук: 10.01.06 – теорія літератури, професор 
кафедри української літератури, завідувач кафедри 
української та зарубіжної літератури, професор

Тріада компетентностей – 
розуміння тексту – уміння його 
аналізувати- уміння творити текст
– як базові компетентності мовно-



літературної освіти.

Застосування на уроках 
літератури методики повільного 
прочитання тексту («текст під 
мікроскопом»)  .

Методика аналізу епізоду як 
ефективний спосіб аналізу 
психологічного змісту 
художнього твору.

Есей як засіб розвитку мовно-
літературних компетентностей: 
методика навчання на уроках 
мови та літератури.

Крижанівська Ольга Іванівна, кандидат 
філологічних наук:
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 
української мови, доцент кафедри української мови 
та журналістики  

Текстотворення на уроках 
практичної стилістики у старшій 
профільній школі.

До проблеми кореляції термінів 
тема, мікротема / складне 
синтаксичне ціле, абзац. 

Кричун Людмила Петрівна, кандидат філологічних 
наук: 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 
української мови, доцент кафедри української мови 
та журналістики  

Граматична організація тексту: 
трансформаційні процеси та 
контекст

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

Текстоцентризм як напрям і засіб 
формування критичного мислення
на уроках рідної мови

014.021 Англійська
мова і література

Сучасні технології
навчання англійської

мови в
старшій/основній

школі

навчання за
програмою
підвищення
кваліфікації

Апалат Ганна Павлівна, кандидат філологічних 
наук: 10.02.04 – германські мови, доцент кафедри 
практики германських мов, доцент кафедри 
германських мов та методик їхнього навчання

Електронні засоби навчання 
англійської мови

Арделян Олена Вікторівна, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.09 – теорія навчання, доцент кафедри 
перекладу та загального мовознавства, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього 
навчання

Критичне мислення на уроках 
англійської мови

Шишова Інна Олексіївна, Кандидат педагогічних 
наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання, 
доцент кафедри практичної психології, доцент 
кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Технології навчання дітей з 
особливими потребами

Паращук Валентина Юліївна – кандидат 
філологічних наук: 10.02.04 – германські мови, 
доцент кафедри англійської мови, доцент кафедри 
германських мов та методики їхнього навчання

Англійська мова за педагогічним 
спрямуванням



Кочубей Вікторія Юріївна,  кандидат філологічних 
наук: 10.02.04 - германські мови, доцент кафедри 
германської філології, доцент кафедри германських 
мов та методик їхнього навчання

Корективна фонетика англійської 
мови

Снісаренко Ірина Євгеніївна,  кандидат 
філологічних наук: 10.02.04 – германські мови,  
доцент кафедри германської філології, доцент 
кафедри германських мов та методик їхнього 
навчання

Корективна граматика англійської
мови

014.03 Історія Сучасні тенденції
розвитку історичної,

правової та
громадянської
освітньої галузі

Програма
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Житков Олександр Анатолійович, доктор 
історичних наук: 07.00.06 – Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни; доцент кафедри історії України; в.о. 
завідувача кафедри історії України та всесвітньої 
історії, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії.

Боротьба за національну 
державність доби Української 
революції 1917-1921 років у 
шкільному курсі історії.

Актуальні проблеми 
державотворчих процесів в 
Україні у шкільних курсах історії,
правознавства, громадянської 
освіти та методика їх викладання.

Філоретова Лариса Мартіївна, кандидат історичних 
наук: 07.00.01 – історія України, доцент кафедри 
історії України, в.о. декана факультету історії, 
бізнес-освіти та права, доцент кафедри історії 
України та всесвітньої історії.

Україна і початок “довгого 
століття” (кінець ХVIII - ХIХ ст.VIII - ХVIII - ХIХ ст.IХVIII - ХIХ ст. ст.)

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

Сучасні концепції історії України.

Актуальні проблеми 
державотворчих процесів в 
Україні у шкільних курсах історії,
правознавства, громадянської 
освіти та методика їх викладання.

Вівсяна Інна Анатоліївна, кандидат історичних 
наук: 07.00.01 – історія України, доцент кафедри 
історії України, доцент кафедри історії України та 
всесвітньої історії.

Становлення системи інклюзивної
освіти в незалежній Україні.

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

Конституційні права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина. 
Механізми захисту прав та свобод
людини і громадянина: 
законодавство та методика 
навчання.

014.04 Математика Середня освіта
(Математика)

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

Ріжняк Ренат Ярославович,октор історичних наук: 
07.00.07 – історія науки і техніки, професор 
кафедри математики, професор кафедри 
математики, інформатики, економіки та методики 
їхнього навчання

Інформаційно-комунікаційні 
технології: можливості 
використання в освітньому 
процесі

Математико-статистичні 
технології як інструмент 



виконання проектів

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

Інноваційні технології навчання 
математики

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

Роль математичних задач у 
формуванні ключових 
математичних компетенцій

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

Інтеграція у навчанні математики

014.05 Біологія та
здоров’я людини

Інноваційні підходи
до вивчення

шкільного курсу
біології, основ

здоров’я та екології

Підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних 
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, професор кафедри біології, професор 
кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання

Актуальні проблеми методики 
навчання біологічних дисциплін  
у школі.

Актуальні питання теорії і 
практики впровадження сучасних 
педагогічних технологій.

Технології дистанційного 
навчання в освітньому процесі з 
біології,  основ здоров’я та 
екології.

Гулай Олександр Володимирович, доктор 
біологічних наук: 03.00.16 – екологія, професор 
кафедри біології та методики її викладання, в.о. 
завідувача кафедри фізики, біології та методик 
їхнього навчання

Актуальні проблеми методики 
навчання біологічних дисциплін  
у школі.

Технології дистанційного 
навчання в освітньому процесі з 
біології,  основ здоров’я та 
екології.

Аркушина Ганна Феліксівна, кандидат біологічних 
наук: 03.00.05 – ботаніка, доцент кафедри біології, 
доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання

Актуальні проблеми методики 
навчання біологічних дисциплін  
у школі.

Проектування методичної 
системи оцінювання навчальних 
досягнень учнів з біології,  основ 
здоров’я та екології. 

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних 
наук: 07.00.07 – історія науки й техніки, професор 
кафедри біології та методики її викладання, доцент 

Проектування методичної 
системи оцінювання навчальних 
досягнень учнів з біології,  основ 



кафедри фізики, біології та методик їхнього 
навчання

здоров’я та екології.

Особливості психолого-
педагогічного супроводу учнів з 
особливими освітніми потребами 
в умовах інклюзивного навчання в
закладах загальної середньої 
освіти.

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

Технології дистанційного 
навчання в освітньому процесі з 
біології,  основ здоров’я та 
екології.

Проектування методичної 
системи оцінювання навчальних 
досягнень учнів з біології,  основ 
здоров’я та екології.

014.06 Хімія Сучасний урок хімії в
контексті

компетентнісної
освіти

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних 
наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри хімії, доцент кафедри 
природничих наук, хімії, географії  та методик 
їхнього навчання

Актуальні проблеми методики 
навчання хімії в школі

Проектування методичної 
системи оцінювання навчальних 
досягнень учнів з хімії

Форостовська Тетяна Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, викладач кафедри природничих
наук, хімії, географії  та методик їхнього навчання

Актуальні питання теорії і 
практики впровадження сучасних 
педагогічних технологій

Завітренко Долорес Жораївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри спеціальної 
освіти та здоров’я людини, старший викладач 
кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Організація доступного 
середовища: забезпечення 
інклюзивного процесу для учнів з 
особливими потребами під час 
навчання хімії

Бохан Юлія Володимирівна, кандидат хімічних 
наук: 02.00.02 – аналітична хімія, доцент кафедри 
хімії, доцент кафедри природничих наук, хімії, 
географії  та методик їхнього навчання

Технології дистанційного 
навчання в освітньому процесі з 
хімії

014.08 Фізика Теоретико-практичні
аспекти викладання
фізики та астрономії

Підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників 

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

Нормативно-правове та 
навчально-методичне 
забезпечення шкільної фізичної та
астрономічної освіти

Сучасні тенденції у навчальному 
фізичному експерименті

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 

Нормативно-правове та 
навчально-методичне 
забезпечення шкільної фізичної та
астрономічної освіти



методик їхнього навчання Методичні підходи формування 
самоосвітньої компетентності 
учнів під час навчання фізики та 
астрономії

ХVIII - ХIХ ст.марні технології у викладанні 
фізики на прикладі сервісів 
Microsoft та Google

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

Структура та методика 
проведення сучасних уроків 
фізики та астрономії. Дистанційне
навчання.

Астрономічні знання як 
невід’ємна частина фізичної і 
природничо-наукової освіти. 
Використання програмних пакетів
Stellarium, WorldWide Telescope та
інших онлайн-сервісів у процесі 
навчання астрономії.

Сірик Едуард Петрович, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.02–теорія та методика навчання 
(фізика), доцент кафедри фізики, біології та 
методик їхнього навчання

Структура та методика 
проведення сучасних уроків 
фізики та астрономії. Дистанційне
навчання.

STEM – освіта: стан 
впровадження та перспективи 
розвитку

Чінчой Олександр Олександрович, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.02–теорія та методика 
навчання (фізика), доцент кафедри фізики, біології 
та методик їхнього навчання

Методи розв’язування фізичних 
задач різного рівня

014.09
Інформатика

Професійний
розвиток вчителя

інформатики

Підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

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

Актуальні проблеми методики 
навчання інформатики у середній 
та старшій школі

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» у середній та 
старшій школі

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

Програмування мікроконтролерів 
та робототехніка як засіб 
вивчення основ програмування



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

Цифрові інструменти 
дистанційного викладання 
інформатики у школі

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

Підготовка до шкільних олімпіад 
з інформатики та інформаційних 
технологій

014.10 Трудове
навчання та

технології

Інноваційні підходи
до вивчення

технологій у закладах
загальної середньої

освіти

Підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних 
дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Технологія виробів легкої 
промисловості

Актуальний методичній 
інструментарій викладання 
швейної справи

Чистякова Людмила Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук:  13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності

Конструювання виробів легкої 
промисловості

Інноваційна діяльність вчителя в 
профільній середній освіті (за 
спеціалізацією, в т.ч. інклюзивна)

Мироненко Наталя Василівна, кандидат 
педагогічних наук:  13.00.04 – теорія та методика 
професійної підготовки, доцент кафедри теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, старший викладач 
кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Основи індустрії моди і краси

Новітні технології у галузі сфери 
послуг та дизайну

Актуальний методичній 

інструментарій викладання імідж-
дизайну

Інноваційна діяльність вчителя в 
профільній середній освіті (за 
спеціалізацією, в т.ч. інклюзивна)

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

Засоби та архітектура 
комп'ютерних систем

Основи комп'ютерного 
моделювання

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних
наук:  13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти, доцент кафедри фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього викладання, 
доцент кафедри теорії та методики професійної 

Актуальний методичній 
інструментарій викладання 
комп’ютерного проєктування

Інноваційна діяльність вчителя в 
профільній середній освіті (за 
спеціалізацією, в т.ч. інклюзивна)



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

Основи інженерно-технічної 
творчості

Розробка проекту технічного 
об'єкту

Актуальний методичній 

інструментарій викладання 
технічного проєктування

Інноваційна діяльність вчителя в 
профільній середній освіті (за 
спеціалізацією, в т.ч. інклюзивна)

Технологічна освітня
галузь: науково-

педагогічний супровід

Підвищення
кваліфікації

науково-
педагоігчних
працівників

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, доцент кафедри загальнотехнічних 
дисциплін та методики трудового навчання, доцент 
кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Зміст і методики інтегрованого 
навчання технологій в ЗЗСО на 
засадах компетентнісного підходу

Чистякова Людмила Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук:  13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, доцент кафедри теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності

Розвиток екологічної культури 
майбутніх учителів технологій

Мироненко Наталя Василівна, кандидат 
педагогічних наук:  13.00.04 – теорія та методика 
професійної підготовки, доцент кафедри теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, старший викладач 
кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Застосування тренінгових 
технологій у освітньому процесі

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

Екстремальні ситуації та надання 
психологічної допомоги у 
стресових ситуаціях.

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

Специфіка роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами.



014.11 Фізична
культура

Фізична культура та
методика її

викладання в
закладах освіти

підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент 
кафедри фізичного виховання та рекреаційно-
оздоровчої роботи

Особливості компетентнісно-
орієнтованого навчання в умовах 
реалізації концепції «Нова 
українська школа»

Шевченко Ольга Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.03 – корекційна 
педагогіка, доцент кафедри теоретичних основ 
фізичного виховання, завідувач кафедри теорії і 
методики фізичного виховання, доцент 

Технологія використання 
рухливих та народних ігор у 
роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами

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

Методичні особливості 
викладання варіативних модулів 
навчальної програми з видів 
гімнастики

Маленюк Тетяна Володимирівна, Кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту: 
24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту, 
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту

Методичні особливості 
викладання варіативних модулів 
навчальної програми з легкої 
атлетики

Собко Сергій Григорович, Кандидат педагогічних 
наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 
доцент кафедри фізичного виховання, завідувач 
кафедри фізичного виховання та рекреаційно-
оздоровчої роботи, доцент

Методичні особливості 
викладання варіативних модулів 
навчальної програми зі 
спортивних ігор

Бур’яноватий Олександр Миколайович, кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.01 – 
олімпійський і професійний спорт, старший 
викладач фізичного виховання та рекреаційно-
оздоровчої роботи

Методичні особливості 
викладання варіативних модулів 
навчальної програми з видів 
єдиноборств

014.12
Образотворче

мистецтво

Професійний
розвиток фахівців

образотворчого
мистецтва

в умовах освітніх
інновацій

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

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

Рисунок та живопис у практиці 
сучасного фахівця образотворчого
мистецтва

Методичні прийоми використання
академічного й творчого рисунку 
та живопису на уроках та заняттях
з образотворчого мистецтва

Підсумковий практикум з 
використанням технічних 
прийомів з рисунку та живопису у
реалізації творчого проекту

Гусєва Любов Григорівна, викладач кафедри 
мистецької освіти

Технології, техніки та матеріали з 
рисунку і живопису



Особливості проведення 
виставкової діяльності, майстер-
класів, практикумів з живопису та
рисунку

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

Сервіси для організації 
дистанційного навчання в 
закладах освіти з традиційних та 
сучасних образотворчих технік

Завітренко Долорес Жораївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри спеціальної 
освіти та здоров’я людини, старший викладач 
кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини

Образотворче мистецтво як засіб 
інклюзивної освіти

014.13 Музичне
мистецтво

Реалізація мистецької
парадигми ХХІ

століття в освітньому
просторі закладу

вищої освіти

Підвищення
кваліфікації

науково-
педагоігчних
працівників

Завітренко Долорес Жораївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри спеціальної 
освіти та здоров’я людини, старший викладач 
кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини

Історія розвитку інклюзивної 
освіти у психолого-педагогічній 
науці

Основні напрямки розвитку 
західноєвропейської теорії і 
практики мистецької освіти та 
інклюзивного навчання у ХVIII - ХIХ ст.ІХVIII - ХIХ ст. 
столітті

Сучасна практика організації 
інклюзивного навчання

Інтегративні тенденції розвитку 
систем мистецької освіти в 
контексті культури Новітнього 
часу

Сучасні тенденції розвитку 
інклюзивної освіти в Україні

Інклюзивна освіта як наукова 
проблема

Професійне співробітництво в 
інклюзивному просторі

Нормативно-правова база 
інклюзивної освіти: аналіз 
українського законодавства

Моделі реалізації інклюзивної 
освіти в умовах 
загальноосвітнього навчального 
закладу

Музична корекція дітей зі 



складнимипорушеннями 
психофізичного розвитку

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

Інформаційний простір і цифрове 
мистецтво

Інформаційне моделювання як 
засіб проєктування освітнього 
мистецького середовища

Підготовка студентів до 
професійної діяльності в 
креативному та культурному 
секторах цифрової епохи

Медіапроєктування в мистецькій 
освіті

Сучасні освітні технології у 
дистанційному навчанні

Методичні аспекти реалізації 
дистанційних навчальних курсів 
мистецького спрямування

Технології використання освітніх 
відеоресурсів у системі 
дистанційного навчання 
майбутніх фахівців мистецької 
галузі

Активізація самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності
студентів засобами ІКТ

Методика оцінювання знань 
здобувачів освіти з дисциплін 
мистецького профілю

Моделювання процесів 
дистанційного навчання для 
студентів заочної форми.

Методика застосування онлайн-
технологій у дистанційному 
навчанні майбутніх фахівців 
мистецької галузі

Культура і мистецтво цифрової 
доби

Цифрові освітні ресурси (ЦОР) з 
мистецтва



Практика створення цифрових 
освітніх ресурсів з мистецтва для 
ЗВО та ЗЗСО

Навчальне відео та мистецтво 
візуалізації в освіті

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 правоохорон-
ної діяльності

Освітнє законодавство в Україні. 
Система вищої освіти

Правове регулювання науково-
педагогічної діяльності

Правовий статус науково-
педагогічних працівників (та 
здобувачів вищої освіти)

Академічна доброчесність

Авторське право та суміжні права

Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних 
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, професор кафедри вокально-хорових 
дисциплін і методики музичного виховання, 
професор кафедри мистецької освіти

Мистецька парадигма ХVIII - ХIХ ст.ХVIII - ХIХ ст.І 
століття: сутність та змістові 
характеристики  

Сучасні освітньо-виховні моделі у
контексті реалізації мистецької 
парадигми ХVIII - ХIХ ст.ХVIII - ХIХ ст.І ст.

Порівняльний аналіз систем 
мистецької освіти в університетах 
України  та  зарубіжжя.

Магістерська програма підготовки
майбутніх фахівців в системі 
музично-педагогічної освіти: 
проблеми і перспективи

Сучасні тенденції  професійної 
орієнтації та кар’єрного зростання
майбутнього педагога-музиканта

Проблемне поле диригентсько-
хорової підготовки майбутніх 
вчителів музичного мистецтва

Презентація здобутків власної 
професійної діяльності 
( підсумковий контроль)

Впровадження технологічних 
підходів до акмеологічної 
підготовки викладачів мистецьких



дисциплін

Акмеологічна підготовка 
майбутніх викладачів 
диригентсько-хорових дисциплін

Шевченко Інга Леонідівна, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри вокально-хорових 
дисциплін та методики музичного виховання, 
доцент кафедри мистецької освіти

Методика роботи з вокальними 
ансамблями

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

Проблемне поле диригентсько-
хорової підготовки майбутніх 
вчителів музичного мистецтва

Концертмейстерська підготовка 
майбутніх вчителів музичного 
мистецтва

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

Становлення категорії «музична 
педагогіка» як галузі наукового 
пізнання

Зміст педагогічної практики 
майбутніх педагогів-музикантів у 
дистанційній формі

Аналіз позитивних та негативних 
наслідків дистанційного навчання 
на заняттях циклу музично-
професійних дисциплін у вищій 
школі

Проблемне поле диригентсько-
хорової підготовки майбутніх 
вчителів музичного мистецтва

Концертмейстерська підготовка 
майбутніх вчителів музичного 
мистецтва

Презентація здобутків власної 
професійної діяльності 
(підсумковий контроль)

014.15 Природничі
науки

Інтеграція
природничої освіти

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

Подопригора Наталя Володимирівна, доктор 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (фізика), професор кафедри природничих 
наук та методик їхнього навчання, професор 
кафедри природничих наук, хімії, географії  та 
методик їхнього навчання

Тенденції розвитку природничої 
освіти: дидактичні лінії 
формування змісту інтегрованого 
навчання, інноваційні технології 
його реалізації

Зміст і структура шкільної 
природничої освіти: нормативно-



правове, методичне та 
інформаційне забезпечення 
(предметні складники – фізика)

Розвиток пізнавальних 
компетентностей в навчанні 
природничих наук засобами 
складання і розв’язування задач з 
фізики, у тому числі 
інтегрованого міжпредметного 
змісту та екологічної 
відповідальності

Проєктна технологія навчання як 
засіб розвитку основних 
компетентностей у природничих 
науках та технологіях у контексті 
STEM та STEAM освіти

Плющ Валентина Миколаївна, доктор педагогічних 
наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, доцент кафедри хімії, доцент кафедри 
природничих наук, хімії, географії  та методик 
їхнього навчання

Зміст і структура шкільної 
природничої освіти: нормативно-
правове, методичне та 
інформаційне забезпечення 
(предметний складник  – хімія)

Розвиток пізнавальних 
компетентностей в навчанні 
природничих наук засобами 
складання і розв’язування задач з 
хімії,  у тому числі інтегрованого 
міжпредметного змісту та 
екологічної відповідальності

Сучасні інформаційно-
комунікаційні технології навчання
природничих наук: інтерактивна 
освітня діяльність в умовах 
дистанційного навчання

Гулай Олександр Володимирович, доктор 
біологічних наук: 03.00.16 – екологія, професор 
кафедри біології та методики її викладання, в.о. 
завідувача кафедри фізики, біології та методик 
їхнього навчання

Зміст і структура шкільної 
природничої освіти: нормативно-
правове, методичне та 
інформаційне забезпечення 
(предметний складник  – біологія, 
інтегрованого курсу «Природничі 
науки»)

Розвиток пізнавальних 
компетентностей в навчанні 
природничих наук засобами 
складання і розв’язування задач з 
біології, у тому числі 



інтегрованого міжпредметного 
змісту та екологічної 
відповідальності

Моделювання взаємозв’язку знань
з окремих тем інтегрованого 
курсу «Природничі науки»: на 
прикладі вивчення явища 
гальванотаксису

Завітренко Доларес Жораївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, Старший викладач кафедри 
педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Підтримка учасників освітнього 
процесу в інклюзивному 
середовищі

015
Професійна

освіта

015.39 Цифрові
технології

Розвиток
професійних

компетентностей в
сучасному

інформаційно-
цифровому
освітньому
середовищі

Підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

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

Технології Інтернет речей

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних
наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти, доцент кафедри фізики та методики її 
викладання, доцент кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього викладання, 
доцент кафедри теорії та методики професійної 
підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Інноваційна діяльність викладача 
за спеціалізацією (в т.ч. 
інклюзивна, гурткова, проєктна)

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук: 
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 
професор кафедри фізики та методики її 
викладання, професор теорії і методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, завідувач кафедрою теорії і 
методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності

Основи освітньої робототехніки

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

Диджиталізація в освіті та 
суспільстві 

Актуальний методичній 
інструментарій викладання 
цифрових технологій

016
Спеціальна

освіта

- Особливості
розвитку, навчання
та виховання дітей з

особливими освітніми
потребами в умовах
інклюзивної освіти

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

Рацул Анатолій Борисович, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 
професор кафедри педагогіки, в.о. завідувача 
кафедри педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Загальні питання дефектології та 
логопедії

Завітренко Доларес Жораївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, Старший викладач кафедри 
педагогіки спеціальної та соціальної освіти

Теорія та методика інклюзивного 
навчання



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

Організаційно-педагогічні умови 
партнерської взаємодії в 
інклюзивному освітньому 
просторі

Курята Ірина Георгіївна, Кандидат медичних наук: 
14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби, Доцент 
кафедри медико-біологічних основ та фізичної 
реабілітації, Доцент кафедри педагогіки спеціальної
та соціальної освіти

Організація та здійснення 
психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами

Шишова Інна Олексіївна, Кандидат педагогічних 
наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання,доцент
кафедри практичної психології, доцент кафедри 
педагогіки спеціальної та соціальної освіти 

Організація та здійснення 
психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами

Нагорна Олена Василівна, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.03 – Корекційна педагогіка, старший 
викладач кафедри педагогіки спеціальної та 
соціальної освіти

Інноваційні технології в навчанні 
дітей з особливими освітніми 
потребами в інклюзивному 
середовищі

Дорошенко Олена Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – Теорія і методика 
професійної освіти, директор «Інклюзивно 
ресурсного центру № 1» Кропивницької міської 
ради

Організація та здійснення 
психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами

017 Фізична
культура і

спорт

- Сучасні підходи
професійного

вдосконалення
тренерів (з обраного

виду спорту) 

підвищення
кваліфікації

тренерів
(тренерів-

викладачів) та
інших фахівців у
сфері фізичної

культури і
спорту

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

Психологічний тренінг у 
професійній діяльності тренера

Гриценко Володимир Григорович, доктор 
юридичних наук: 12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право, 
професор кафедри правознавства, професор кафед-
ри галузевого права та правоохоронної діяльності

Соціально-правові основи 
сучасного спорту

Воропай Сергій Миколайович, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія та методика 
фізичного виховання, спортивного тренування та 
оздоровчої фізичної культури, професор кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту, професор кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту

Сучасні тенденції розвитку спорту

Маркова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного 
виховання, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання

Спортивне харчування в 
ергогенному забезпеченні 
підготовки спортсменів

Панченко Галина Іванівна, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти, старший викладач кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту

Основи підприємницької 
діяльності у фізичній культурі і 
спорті



Собко Наталія Григорівна, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту: 24.00.02 – фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення,
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту

Теоретико-методичні та 
організаційні аспекти підготовки 
спортсменів

Маленюк Тетяна Володимирівна, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту: 24.00.02 – фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення,
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту

Сучасні технології будівництва та 
експлуатації спортивних споруд

Бондаренко Сергій Васильович, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – фізична культура, 
оздоровча фізична культура та спортивне 
тренування, доцент кафедри фізичного виховання, 
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту

Основи наукових досліджень у 
фізичній культурі і спорті

Бабаліч Вікторія Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту, в.о 
завідувача кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту, доцент 
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту

Надання першої долікарської 
допомоги у процесі занять 
фізичною культурою і спортом. 
Гігієна спортсмена

Миценко Євген Вікторович, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту: 24.00.01 – 
олімпійський і професійний спорт, старший 
викладач кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи

Реалізація принципів інклюзивної 
освіти у спорті

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

Мовленнєвий імідж тренера 
(вибірковий компонент)

Турчак Анатолій Леонідович, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.01 – теорія і історія 
педагогіки, професор кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, професор кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Педагогіка спорту (вибірковий 
компонент)

053
Психологія

- Психологічне
забезпечення

сучасного освітнього
простору

Підвищення
кваліфікації
педагоігчних
працівників

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

Актуальні питання психологічної 
допомоги особистості

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

Психодинамічна теорія: динаміка 
розвитку та діагностико-
корекційна практика

Близнюкова Олена Миколаївна, кандидат Тренінг навичок психологічного 



психологічних наук: 19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія соціальної роботи, старший 
викладач кафедри психології

консультування

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

Основи самопізнання 
старшокласників

Калашникова Людмила Володимирівна, старший 
викладач кафедри психології

Психологічний супровід дітей з 
особливими освітніми потребами 
в умовах інклюзії

Сучасні наукові та
методичні підходи

до викладання
дисциплін

психологічного циклу

Підвищення
кваліфікації

науково-
педагоігчних
працівників

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

Цілісний підхід у психології 
особистості: особливості теорії та 
практики

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

Сучасні методи викладання 
дисципліни «Позитивна 
психотерапія»

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

Вияви фіксацій у мотиваційно-
глибинному пізнанні суб’єкта

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

Лідер і команда: теорія і практика 
управлінської діяльності

08 Право 081 Право - Тенденції розвитку
державно-правових

дисциплін

Підвищення
кваліфікації

науково-
педагогічних
працівників

Зеленко Інна Павлівна, кандидат юридичних наук: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія 
політичних і правових учень, доцент кафедри теорії
та історії держави і права, доцент кафедри права та 
правоохоронної діяльності

Актуальні проблеми теорії права

Мілова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних 
наук: 12.00.02- конституційне право, доцент 
кафедри правознавства, в.о.завідувача кафедри 
права та правоохоронної діяльності

Тенденції розвитку 
конституційного права

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

Адміністративно-правовий статус 
органів публічної влади щодо  
захисту прав і свобод осіб з 
особливими освітніми потребами

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних 
наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право, професор 
кафедри галузевого права та правоохоронної 
діяльності, професор кафедри права та 
правоохоронної діяльності

Сучасні аспекти 
адміністративного права

Юрах Віталій Михайлович, доктор юридичних Актуальні проблеми 



наук: 12.00.07-Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право, доцент 
кафедри правознавства. Доцент кафедри права та 
правоохоронної діяльності

адміністративного процесу

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

Сучасні технології викладання 
державно-правових дисциплін у 
закладах вищої освіти

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