
Додаток 3

ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ПО ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
2022-2023 н.р.

Назва кафедри Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

ID та назва освітньої
програми у ЄДБО

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

Назва освітнього компонента за
навчальним планом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра 
педагогіки та 
спеціальної 
освіти

01 Освіта/Педагогіка 016.02
Спеціальна освіта 
(Олігофренопедагогіка)

46911
Спеціальна освіта 
(Олігофренопедагогіка і 
логопедія)

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

Інклюзивна освіта
Основи інклюзивної педагогіки
Основи наукових досліджень
Педагогіка
Вибрані питання колекційної 
психопедагогіки
Вступ до спеціальності
Основи дефектології

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

Інклюзивна освіта
Основи дефектології
Спеціальна методика географії
Спеціальна методика історії
Спеціальна методика історії та курсу 
«Я у світі»
Спеціальна методика математики
Основи логопедії
Корекційно-розвивальні технології 
навчання дітей з комплексними 
порушеннями розвитку
Методика навчання і виховання дітей
з особливими освітніми потребами
Організація інклюзивної освіти: 
проблеми та перспективи
Сімейне виховання дітей з 
інтелектуальною недостатністю

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

Логопедія з практикумом
Інклюзивна освіта
Неврологічні основи логопедії
Невропсихопатологія та клініка 
інтелектуальних порушень
Основи культури мовлення 
спеціального педагога
Основи логопедії



Спеціальна методика української 
мови

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

Анатомія, фізіологія та патологія 
дітей із основами генетики та 
валеології
Основи медичних знань в галузі 
спеціальної освіти

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

Іноземна мова
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

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

Інклюзивна освіта
Організація процесу соціальної 
адаптації осіб із інтелектуальними 
порушеннями
Основи теорії та методики виховної 
роботи з дітьми із психофізичними 
порушеннями
Психокорекція вад дітей з 
інтелектуальними порушеннями
Ручна праця з методикою
Спеціальна методика соціально-
побутового орієнтування
Основи теорії і методики виховної 
роботи у спеціальній школі
Робота асистента вчителя в 
інклюзивному класі

Кіндей Леся Григорівна, кандидат філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри методик 
початкового навчання, доцент кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти

Українська мова за професійним 
спрямуванням

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

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович, кандидат 
соціологічних наук, 22.00.03 – соціальна структура, 
соціальні інститути та соціальні відносини; доцент 
кафедри філософії, доцент кафедри філософії, політології
та психології

Філософія

Царенко Ірина Леонтіївна,кандидат педагогічних наук, 
13.00.04. – теорія і методика професійної освіти,старший 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі



викладач кафедри технологічної та професійної освіти

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

Фізичне виховання

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

Психологія

016 Спеціальна освіта 17433 Спеціальна освіта 
(корекційна психопедагогіка 
та логопедія) та Дошкільна 
освіта

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

Інклюзивна освіта
Основи інклюзивної педагогіки
Основи наукових досліджень
Педагогіка
Вибрані питання колекційної 
психопедагогіки
Вступ до спеціальності
Основи дефектології

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

Інклюзивна освіта
Основи дефектології
Спеціальна методика географії
Спеціальна методика історії
Спеціальна методика історії та курсу 
«Я у світі»
Спеціальна методика математики
Основи логопедії
Корекційно-розвивальні технології 
навчання дітей з комплексними 
порушеннями розвитку
Методика навчання і виховання дітей
з особливими освітніми потребами
Організація інклюзивної освіти: 
проблеми та перспективи
Сімейне виховання дітей з 
інтелектуальною недостатністю

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

Логопедія з практикумом
Інклюзивна освіта
Неврологічні основи логопедії
Невропсихопатологія та клініка 
інтелектуальних порушень
Основи культури мовлення 
спеціального педагога
Основи логопедії
Спеціальна методика української 



мови

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

Анатомія, фізіологія та патологія 
дітей із основами генетики та 
валеології
Основи медичних знань в галузі 
спеціальної освіти
Теорія та методика фізичного 
виховання та валеологічної освіти

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

Інклюзивна освіта
Організація процесу соціальної 
адаптації осіб із інтелектуальними 
порушеннями
Основи теорії та методики виховної 
роботи з дітьми із психофізичними 
порушеннями
Психокорекція вад дітей з 
інтелектуальними порушеннями
Ручна праця з методикою
Спеціальна методика соціально-
побутового орієнтування
Основи теорії і методики виховної 
роботи у спеціальній школі
Робота асистента вчителя в 
інклюзивному класі

Дорошенко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 
старший викладач кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти

Логопедія з практикумом
Логоритміка

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

Іноземна мова
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Кіндей Леся Григорівна, кандидат філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри методик 
початкового навчання, доцент кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти

Українська мова за професійним 
спрямуванням

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

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович, кандидат 
соціологічних наук, 22.00.03 – соціальна структура, 

Філософія



соціальні інститути та соціальні відносини; доцент 
кафедри філософії, доцент кафедри філософії, політології
та психології

Царенко Ірина Леонтіївна,кандидат педагогічних наук, 
13.00.04. – теорія і методика професійної освіти,старший 
викладач кафедри технологічної та професійної освіти

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці в галузі

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

Фізичне виховання

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Кафедра 
педагогіки та 
спеціальної 
освіти

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні 
науки

40384
Освітні, педагогічні науки 
(Позашкільна освіта)

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

Філософія наукового пізнання 
(англійською мовою)

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
професор, доцент кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти.

Методологія науково-педагогічних 
досліджень

Ляшенко Ростислав Олександрович, кандидат 
педагогічних наук: 13.00. 04 – теорія і методика 
професійної освіти; старший викладач кафедри 
педагогіки та спеціальної освіти.

Основи міжнародної наукової 
комунікації(англійською мовою)
Комунікативні процеси у 
професійній діяльності

Дубінка Микола Михайлович, кандидат педагогічних 
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти.

Теорія і методика позашкільної 
освіти

Савченко Наталія Сергіївна, доктор педагогічних наук: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти.

Позашкільна освіта закордоном

Кравцова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти.

Інноваційні педагогічні технології в 
позашкільній освіті
Особистісно-професійне становлення
педагога позашкільної освіти
Теорія та методика гурткової роботи
Виробнича практика у закладі 
позашкільної освіти

Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук:
13.00.07 – теорія та методика виховання; доцент, доцент 
кафедри педагогіки та спеціальної освіти.

Виховна система закладу 
позашкільної освіти



Костенко Лариса Давидівна, зовнішній сумісник, 
доктор педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки; начальник управління освіти  
Кропивницької міської ради.

Якість позашкільної освіти
Управління закладом позашкільної 
освіти

21180
Освітні, педагогічні науки 
(Педагогіка вищої школи)

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

Філософія наукового пізнання 
(англійською мовою)

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

Історія вищої школи
Педагогічна та професійна 
психологія
Актуальні проблеми педагогіки 
вищої школи

Ляшенко Ростислав Олександрович, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти,старший викладач кафедри педагогіки
та спеціальної  освіти

Основи міжнародної наукової 
комунікації (англійською мовою)
Комунікативні процеси у 
професійній діяльності

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
професор, доцент кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти

Теорія і практика вищої професійної 
освіти в Україні
Теорія і практика науково-
педагогічних досліджень
Педагогічні системи у вищій школі

Савченко Наталія Сергіївна,доктор педагогічних наук, 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної  
освіти

Моделювання професійної 
підготовки та діяльності фахівців

Чередніченко Наталія Юріївна, доктор педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Організація управління освітнім 
процесом вищої школи

Бабенко Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук,
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Методика викладання у вищій школі
Виробнича (асистентська у закладах 
вищої освіти)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Кафедра 
педагогіки та 
спеціальної 
освіти

01 
Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні 
науки

36971
Освітні, педагогічні науки

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

Актуальні проблеми сучасної 
педагогічної науки
Аспірантська практика

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

Методологія та організація науково-
педагогічного дослідження



освіти

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,
професор, доцент кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти

Виховні та дидактичні концепції в 
історичному вимірі

Савченко Наталія Сергіївна, доктор педагогічних наук, 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти

Інновації в освіті

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Кафедра 
психології та 
соціальної 
роботи

05 Соціальні та 
поведінкові науки

053 Психологія 17436
Психологія (практична 
психологія)

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

Диференційна психологія
Методологічні та теоретичні 
проблеми психології
Соціальна психологія
Основи патопсихології (вибіркова)
Курсова робота з практичної 
психології
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Захист кваліфікаційних робіт з 
дисциплін професійної підготовки

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

Експериментальна психологія
Сучасні теорії психології 
особистості
Сучасні теорії глибинної 
психології
Арттерапія
Технологія соціально-
психологічного тренінгу
Практикум з групової 
психокорекції
Навчальна практика 
«Дослідницька»
Виробнича практика 
«Психодіагностична»
Курсова робота з психології
Дипломне проектування

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

Психодіагностика
Психологія мовленнєвої діяльності 
(вибіркова)
Виробнича практика 
«Психодіагностична»,
Курсова робота з психології



Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

Порівняльна психологія
Основи психогігієни
Вікова психологія
Психологічні основи 
профорієнтаційної роботи 
(вибіркова)
Методика викладання психології
Виробнича практика 
«Психодіагностична», 
«Консультативно-
психокорекційна»
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Захист кваліфікаційних робіт з 
дисциплін професійної підготовки

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

Історія психології
Основи психокорекції
Психологія спорту
Виробнича практика 
«Консультативно-
психокорекційна»
Курсова робота з практичної 
психології
Дипломне проектування

Калашникова Людмила Володимирівна старший 
викладач кафедри психології та соціальної роботи

Загальна психологія
Психологія важкого учня 
(вибіркова)
Технологія соціально-
психологічного тренінгу
Психологічні основи виховної 
діяльності (вибіркова)
Практикум з групової 
психокорекції
Психологія здібностей та 
обдарованості (вибіркова)
Виробнича практика 
«Психодіагностична»,
Державний кваліфікаційний 
екзамен (секретар)

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

Основи психологічного 
консультування
Вступ до спеціальності



психології та соціальної роботи Соціальна психологія
Психологія управління
Практикум з групової 
психокорекції
Виробнича практика 
«Консультативно-
психокорекційна»
Дипломне проектування

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

Загальна психологія
Психологічна служба в системі 
освіти
Етнопсихологія (вибіркова)
Практикум з групової 
психокорекції
Навчальна практика  
«Ознайомлювальна»
Курсова робота з психології
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

Педагогічна психологія
Робота психолога з батьками
Основи психотерапії
Робота психолога з педагогічним 
колективом
Практикум з дитячої психології
Технологія соціально-
психологічного тренінгу
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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 та культура 
мовлення

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

Теорія ймовірності
Математичні методи в психології

Токар Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук; 
07.00.01 – історія України; старший викладач кафедри 
історії України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат 
соціологічних наук, 22.00.03 – соціальна структура, 
соціальні інститути та соціальні відносини; доцент 
кафедри філософії, доцент кафедри філософії, політології

Філософія



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

Іноземна мова

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 методик дошкільної та початкової освіти

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

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

Інформаційно-комунікаційні 
технології

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

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

Педагогіка

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

Вікова фізіологія та валеологія
Основи анатомії та фізіології 
нервової системи

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

Основи дефектології

23 Соціальна 
робота

231 Соціальна робота 17437 Соціальна робота 
(cоціальна педагогіка)

Рацул Олександр Анатолійович, доктор педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
професор кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та психології, професор кафедри психології та
соціальної роботи

Вступ до спеціальності
Соціальна педагогіка
Теорія та методика роботи з 
дитячими та молодіжними 
організаціями України
Теорія соціальної роботи
Громадянська освіта
Основи професійного становлення 
соціального працівника
Курсова робота з технологій 
соціально-педагогічної роботи
Дипломне проектування



Державний кваліфікаційний 
екзамен
Захист кваліфікаційної роботи

Руденко Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, старший 
викладач кафедри психології та соціальної роботи

Арт-технології у соціальній роботі 
(вибіркова)
Технологія соціальної роботи
Соціалізація молоді у соціальному 
гуртожитку
Соціальна робота з різними 
групами клієнтів
Соціально-педагогічна робота у 
сфері дозвілля
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Захист кваліфікаційної роботи

Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри 
психології та соціальної роботи

Загальна психологія
Основи міжособистісного 
спілкування
Документація в соціальній роботі
Основи кризових ситуацій 
(вибіркова)
Теорія та історія соціальної роботи
Соціально-педагогічна 
профілактика делінквентної 
поведінки
Соціальний супровід сім’ї
Технології соціальної роботи в 
зарубіжних країнах
Курсова робота
Виробнича практика «Стажерська»
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

Психологія ефективної комунікації

Кіндей  Леся  Григорівна,  кандидат  філологічних  наук,
10.02.01  –  українська  мова,  доцент  кафедри  методик
початкового  навчання,  доцент  кафедри  методик
дошкільної та початкової освіти;

Українська мова та культура 
мовлення

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

Історія та культура України



Клюєнко Едуард Олександрович, кандидат соціологічних
наук, 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути 
та соціальні відносини; доцент кафедри філософії, доцент
кафедри філософії, політології та психології

Філософія

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

Іноземна мова
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

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

Інформаційно-комунікаційні 
технології

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

Вікова фізіологія та валеологія

Рацул Анатолій Борисович, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, професор 
кафедри педагогіки, в. о. зав. кафедри педагогіки та 
спеціальної освіти, професор

Інклюзивна освіта

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

Фізичне виховання

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Кафедра 
психології та 
соціальної 
роботи

05 Соціальні та 
поведінкові науки

053 Психологія 17396
Психологія (практична 
психологія)
(1 р. 4 міс.)

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

Методологія психологічних 
досліджень
Екстремальна та кризова 
психологія (вибіркова)
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Захист кваліфікаційної роботи

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

Сучасні освітні технології у 
викладанні психології
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування



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

Активне соціально-психологічне 
пізнання
Проективні методи в психології
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Психологія духовності
Позитивна психотерапія 
(вибіркова)
Психологія пост-травматичної 
реабілітації (вибіркова)
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Психологія впливу
Технології роботи практичного 
психолога
Юридична психологія
Курсова робота з практичної 
психології
Виробнича практика 
«Консультативно-
психокорекційна»
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

Економічна психологія
Психоекологія (вибіркова)
Юридична психологія
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Сучасні технології психологічного 
консультування
Актуальні проблеми психологічної 
науки та практики (іноземною 
мовою)
Виробнича практика 



«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Психотерапевтичні практики в 
роботі психолога (вибіркова)
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Державний кваліфікаційний 
екзамен

Кіндей Леся Григорівна, кандидат філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри методик 
початкового навчання, доцент кафедри дошкільної та 
початкової освіти;

Психолінгвістика

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

17396
Психологія (практична 
психологія)
1 р. 10 міс.

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

Загальна психологія
Методологія психологічних 
досліджень
Екстремальна та кризова 
психологія (вибіркова)
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

Основи психодіагностики
Психодіагностика
Сучасні освітні технології у 
викладанні психології
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Активне соціально-психологічне 
пізнання
Проективні методи в психології
Практикум з психокорекції



Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Психологія духовності
Психологія пост-травматичної 
реабілітації (вибіркова)
Позитивна психотерапія
Практикум з психокорекції
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Вікова та педагогічна психологія
Психологія впливу
Юридична психологія
Технології роботи практичного 
психолога
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

Психоекологія (вибіркова)
Економічна психологія
Юридична психологія
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Основи психологічного 
консультування
Сучасні технології психологічного 
консультування
Актуальні проблеми психологічної 
науки та практики (іноземною 
мовою)
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Загальна психологія
Психотерапевтичні практики в 



кафедри практичної психології, доцент кафедри 
психології та соціальної роботи

роботі психолога (вибіркова)
Основи психотерапії
Виробнича практика 
«Психологічна служба в установах 
та організаціях»
Дипломне проектування

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

Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

Психолінгвістика

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

53299
Психологія бізнесу та 
управління
1 рік 4 міс.

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

Методологія та організація 
психологічних досліджень
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

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

1 дисципліна з переліку

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

Кризовий менеджмент в 
організаціях
1 дисципліна з переліку
Дипломне проектування

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

Психологічні закономірності та 
технології маркетингової 
діяльності
Основи психокорекції
Виробнича практика «Психологія 
бізнесу в установах та 
організаціях»
Дипломне проектування

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

Психологія впливу
Психологічна експертиза 
підприємницької діяльності
Психологічні основи бізнес-
коучингу



Захист кваліфікаційної роботи
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Дипломне проектування

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

Економічна психологія
Теорія і практика бізнес-тренінгів
1 дисципліна з переліку
Дипломне проектування

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

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

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

Технологія управлінського 
консультування
(1 дисципліна з переліку)
Дипломне проектування

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

Державний кваліфікаційний 
екзамен

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 наукового пізнання 
(англійською мовою)

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

Основи підприємницької 
діяльності
Менеджмент організацій

53299
Психологія бізнесу та 
управління
1 рік 10 міс.

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

Загальна психологія
Методологія та організація 
психологічних досліджень
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Дипломне проектування

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

Психодіагностика
1 дисципліна з переліку
Дипломне проектування

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

Кризовий менеджмент в 
організаціях
1 дисципліна з переліку



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

Психологічні закономірності та 
технології маркетингової 
діяльності
Основи психокорекції
Виробнича практика «Психологія 
бізнесу в установах та 
організаціях»
Дипломне проектування

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

Психологія впливу
Психологічна експертиза 
підприємницької діяльності
Психологічні основи бізнес-
коучингу
Вікова та педагогічна психологія
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Дипломне проектування
Захист кваліфікаційної роботи

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

Економічна психологія
Теорія і практика бізнес-тренінгів
1 дисципліна з переліку
Дипломне проектування

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

Актуальні проблеми психологічної 
науки та практики (дисципліна 
іноземною мовою)
Сучасні технології роботи 
практичного психолога в бізнесі
Основи психологічного 
консультування
Практикум з психокорекції
Дипломне проектування

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

Загальна психологія
Основи психотерапії
Технологія управлінського 
консультування
Основи психотерапії
1 дисципліна з переліку
Дипломне проектування

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

Державний кваліфікаційний 
екзамен

Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських 
наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 

Філософія наукового пізнання 
(англійською мовою)



професор кафедри філософії, політології та міжнародних 
відносин; професор, в. о. завідувача кафедри філософії, 
політології та психології.
Панченко Оксана Петрівна – кандидат економічних наук,
08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки, 
доцент кафедри математики та методики її навчання 
(зовнішній сумісник)

Основи підприємницької 
діяльності
Менеджмент організацій

23 Соціальна 
робота

231 Соціальна робота 17393
Соціальна робота 
(cоціальна педагогіка)
1 р. 4 міс.

Рацул Олександр Анатолійович – доктор педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
професор кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та психології, професор кафедри психології та
соціальної роботи

Соціальна робота в Україні
Вступ до спеціальності
Технології соціальної реклами
Організація діяльності соціальних 
служб
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Виробнича практика в установах та
організаціях
Дипломне проектування
Захист кваліфікаційних робіт

Руденко Юлія Юріївна – кандидат педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, старший 
викладач кафедри психології та соціальної роботи

Актуальні проблеми соціальної 
роботи
Світові моделі і стандарти 
підготовки соціального педагога
Соціальна робота з різними 
групами клієнтів
Технології соціально-педагогічної 
діяльності
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Дипломне проектування
Захист кваліфікаційних робіт

Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна – кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри 
психології та соціальної роботи

Методологія соціально-
педагогічних досліджень
Методологічна культура 
соціального працівника
Державний кваліфікаційний 
екзамен

Ляшенко Ростислав Олександрович, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри 
психології та соціальної роботи

Теорія і практика соціально-
педагогічної діяльності
Методика організації соціально-
педагогічної діяльності

Савченко Наталія Сергіївна,  доктор педагогічних наук: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
професор кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту, доцент кафедри психології та соціальної 
роботи

Моделювання діяльності фахівця

Близнюкова Олена Миколаївна – кандидат Методика проведення соціально-



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

педагогічного тренінгу (іноземною 
мовою)

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

17393
Соціальна робота 
(cоціальна педагогіка)
1 р. 10 міс.

Рацул Олександр Анатолійович – доктор педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
професор кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та психології, професор кафедри психології та
соціальної роботи

Вступ до спеціальності
Соціальна педагогіка
Соціальна робота в Україні
Технології соціальної реклами
Основи соціально-правового 
захисту особистості
Державний кваліфікаційний 
екзамен
Виробнича практика в установах та
організаціях
Дипломне проектування
Захист кваліфікаційних робіт

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

Екстремальна та кризова 
психологія (вибіркова)

Руденко Юлія Юріївна – кандидат педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, старший 
викладач кафедри психології та соціальної роботи

Соціальна робота з різними 
групами клієнтів
Технології соціально-педагогічної 
діяльності
Актуальні проблеми соціальної 
роботи
Світові моделі та стандарти 
підготовки соціального педагога
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен

Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна – кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри 
психології та соціальної роботи

Методологічна культура 
соціального працівника
Методологія соціально-
педагогічних досліджень
Теорія та історія соціального 
виховання
Виробнича практика в установах та
організаціях
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний 
екзамен



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

Методика проведення соціально-
педагогічного тренінгу (іноземною 
мовою)

Ляшенко Ростислав Олександрович, кандидат 
педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри 
психології та соціальної роботи

Теорія і практика соціально-
педагогічної діяльності
Методика організації соціально-
педагогічної діяльності

Савченко Наталія Сергіївна,  доктор педагогічних наук: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
професор кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту, доцент кафедри психології та соціальної 
роботи

Моделювання діяльності фахівця

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

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Кафедра 
психології та 
соціальної 
роботи

05 Соціальна та 
поведінкові науки

053 Психологія 53300
Психологія (практична 
психологія)

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

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

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

Теоретична та прикладна 
психологія у вимірах наукових 
парадигм

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

Психологія розвитку в нормі і 
патології
(дисципліна за вибором)

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

Психологія саморегуляції 
особистості
(дисципліна за вибором)
Аспірантська практика

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

Актуальні проблеми сучасної 
психологічної науки

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

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



за вибором)
Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, 
19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної 
роботи, професор кафедри загальної та соціальної 
психології, професор кафедри психології та соціальної 
роботи (зовнішній сумісник)

Методи математичної статистики у
психологічному дослідженні

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 та методологія науки

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

Методологія та організація 
науково-педагогічного 
дослідження

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

Інформаційні технології в науці

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

Академічна англійська мова

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)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра 
мистецької 
освіти

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Образотворче мистецтво)

53296
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 філології 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

Божко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, 
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Старший 

Іноземна мова



викладач кафедри германських мов, зарубіжної літератури
та методик їхнього навчання.

Лопата Інна Леонідівна – асистент кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

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 адміністративного права,
професор кафедри права та правоохоронної 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 технологічної та 
професійної освіти

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 спеціальної 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 та спеціальної освіти

Вікова фізіологія та валеологія

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

Інформаційно-комунікаційні 
технології

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

1.Рисунок
2.Живопис
3.Сучасні інноваційні та 
інформаційні технології в 
образотворчому мистецтві

Гусєва Любов Григорівна – викладач кафедри мистецької 
освіти

1.Рисунок
2.Живопис

Кулініч Лариса Олександрівна – старший викладач 
кафедри мистецької освіти

1.Рисунок
2.Живопис

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

Декоративно-прикладне мистецтво

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

1.Рисунок.
2.Живопис
3.Композиція
4.Цифрове мистецтво

Дереновська Олександра Вікторівна – викладач кафедри 
мистецької освіти

1. Основи перспективи
2. Основи образотворчої грамоти 
та кольорознавства
3. Комп’ютерна графіка

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

22839
Середня освіта 
(Образотворче мистецтво)

Ліштаба Тетяна Василівна Кандидат філологічних наук , 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри української 
мови, доцент кафедри української філології 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; 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням



10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов, в.о.зав. кафедри 
германських мов, зарубіжної літератури та методик 
їхнього навчання, професор

Лопата Інна Леонідівна – асистент кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

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 адміністративного права,
професор кафедри права та правоохоронної діяльності

1. Правове регулювання 
професійної діяльності
2. 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 технологічної та 
професійної освіти

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 спеціальної 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 та спеціальної 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

1.Інформаційно-комунікаційні 
технології
2.Комп’ютерна графіка

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна кандидат педагогічних 1.Методика викладання 



наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 
доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, 
завідувач, доцент кафедри мистецької освіти

образотворчого мистецтва
2.Сучасні техніки та технології 
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

1.Рисунок,
2.Живопис

Гусєва Любов Григорівна – викладач кафедри мистецької 
освіти

1.Рисунок
2.Живопис

Кулініч Лариса Олександрівна – старший викладач 
кафедри мистецької освіти

1.Рисунок
2.Живопис

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

Декоративно-прикладне мистецтво

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

1.Композиція
2.Рисунок
3.Живопис

Дереновська Олександра Вікторівна – викладач кафедри 
мистецької освіти

1.Основи перспективи
2.Основи образотворчої грамоти та
кольорознавства
3.Рисунок
4.Живопис

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

1.Історія образотворчого 
мистецтва

Ткаченко Роман Сергійович, викладач кафедри мистецької
освіти, зовнішній сумісник

1.Живопис

014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво)

18151
Середня освіта  (Музичне 
мистецтво та Художня 
культура)

Ліштаба Тетяна Василівна Кандидат філологічних наук , 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри української 
мови, доцент кафедри української філології 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, в.о.зав. кафедри 
германських мов, зарубіжної літератури та методик 
їхнього навчання, професор

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Лопата Інна Леонідівна – асистент кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

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 адміністративного права,
професор кафедри права та правоохоронної діяльності

1. Правове регулювання 
професійної діяльності
2. 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 технологічної та 
професійної освіти

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 спеціальної 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 та спеціальної 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

1.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

1.Історія зарубіжної музики,
2.Теорія музики і сольфеджіо
3.Гармонія
4. Основний музичний інструмент

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

1.Історія зарубіжної музики
2.Музичне мистецтво в контексті 
художньої культури
3. Музичне мистецтво і художня 
культура

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

1.Хорове диригування
2.Хорознавство
3. Сольний спів

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

1.Хорове диригування
2.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

1.Хорове диригування
2. Цифрові музичні ресурси в 
освітньому процесі
3. 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

1.Хорове диригування
2.Основи матеріальної культури
3. Методика музичного виховання
4. Хоровий клас

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

1.Сольний спів

Сметана Сергій Олександрович  – викладач кафедри 
мистецької освіти (внутрішній сумісник)

1.Основний музичний інструмент
2.Оркестровий клас

Кулікова Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних 
наук, 13.00.04  - теорія і методика професійної освіти, 

1.Основний музичний інструмент



доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії, 
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

1.Основний музичний інструмент
2.Світова художня культура з 
методикою викладання
3. Світова культура з методикою 
викладання

53297
Середня освіта  (Музичне 
мистецтво)

Ліштаба Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук , 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри української 
мови, доцент кафедри української філології 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

Божко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, 
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Старший 
викладач кафедри германських мов, зарубіжної літератури
та методик їхнього навчання.

Іноземна мова

Лопата Інна Леонідівна – асистент кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

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 адміністративного права,
професор кафедри права та правоохоронної 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 технологічної та 

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі



професійної освіти

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 спеціальної 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 та спеціальної освіти

Вікова фізіологія та валеологія

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

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

1.Теорія музики та сольфеджіо
2.Гармонія
3.Поліфонія
4.Основний музичний інструмент
5.Теорія зарубіжної музики

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

1.Історія зарубіжної музики
2.Музичне мистецтво в контексті 
художньої культури
3. Історія української музики

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

1.Хорове диригування
2.Хорознавство
3.Сольний спів

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

1.Хорове диригування
2.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 

1.Хорове диригування
2.Методика музичного виховання
3.Цифрові музичні ресурси в 
освітньому процесі



мистецької освіти

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

1.Хорове диригування
2. Методика музичного виховання 
3.Хоровий клас

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

Сметана Сергій Олександрович – викладач кафедри 
мистецької освіти (внутрішній сумісник)

1.Основний музичний інструмент
2.Оркестровий клас

Кулікова Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних 
наук, 13.00.04  - теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії, 
доцент кафедри мистецької освіти

Основний музичний інструмент

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

1.Основний музичний інструмент
2. Історія світової художньої 
культури

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна  - доктор 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, професор кафедри музичного 
мистецтва і хореографії, професор кафедри мистецької 
освіти

Основний музичний інструмент

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

3057
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Ліштаба Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук , 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри української 
мови, доцент кафедри української філології 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

Божко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, 
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Старший 
викладач кафедри германських мов, зарубіжної літератури

Іноземна мова



та методик їхнього навчання.

Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук, 
спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 
10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов, в.о. зав. кафедри 
германських мов, зарубіжної літератури та методик 
їхнього навчання, професор

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Лопата Інна Леонідівна – асистент кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

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 адміністративного права,
професор кафедри права та правоохоронної діяльності

1. Права людини та громадянське 
суспільство в Україні
2. Правове регулювання 
професійної діяльності

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

1.Інформаційно-комунікаційні 
технології
2.Комп’ютерна графіка

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

Інформаційно-комунікаційні 
технології

Гусєва Любов Григорівна викладач кафедри мистецької 
освіти

1.Рисунок
2.Живопис

Ткаченко Роман Сергійович, викладач кафедри мистецької
освіти, зовнішній сумісник

Живопис

Кулініч Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри
мистецької освіти

1.Рисунок
2.Живопис

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

1.Живопис
2. Рисунок
3.Композиція

Гарбузенко Лариса Володимирівна - кандидат Декоративно-прикладне мистецтво



педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика 
професійної освіти, старший викладач кафедри мистецької
освіти

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

1.Історія образотворчого 
мистецтва
2.Основи наукових досліджень в 
мистецькій галузі

Дереновська Олександра Вікторівна – викладач кафедри 
мистецької освіти

1.Основи перспективи
2.Основи образотворчої грамоти та
кольорознавства
3.Психологія творчості
4.Рисунок
5.Живопис

Петренко Анна Анатоліївна – викладач кафедри 
мистецької освіти

1.Реставрація творів мистецтв
2.Теорія реставрації

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

1.Методика викладання 
образотворчого мистецтва
2.Сучасні техніки та технології 
образотворчого мистецтва

024 Хореографія 3053
Хореографія

Ліштаба Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук , 
10.02.01 – українська мова, доцент кафедри української 
мови, доцент кафедри української філології 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, в.о. зав. кафедри 
германських мов, зарубіжної літератури та методик 
їхнього навчання, професор

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Божко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, Іноземна мова



13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Старший 
викладач кафедри германських мов, зарубіжної літератури
та методик їхнього навчання.

Лопата Інна Леонідівна – асистент кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

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

1. Права людини та громадянське 
суспільство в Україні
2. Правове регулювання 
професійної діяльності

Трошкіна Катерина Євгенівна – кандидат юридичних 
наук, 12.00.01 – теорія та історія держави і права, старший 
викладач кафедри права та правоохоронної діяльності

Основи права

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

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці в галузі

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

Сивоконь Юрій Михайлович - старший викладач кафедри 
мистецької освіти

1.Теорія та практика класичного 
танцю
2.Практикум класичного танцю з 
методикою викладання
3.Традиційні та інноваційні 
технології в галузі хореографії

Печененко Максим Валерійович - викладач кафедри 
мистецької освіти, зовнішній сумісник

1.Теорія та практика народно-
сценічного танцю
2.Теорія та практика українського 
народного танцю
3.Практикум українського 
народного танцю з методикою 
викладання

Спінул Ігор Васильович - Заслужений працівник культури 
України, доцент кафедри хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри 
мистецької освіти

1.Теорія та практика бального 
танцю
2.Практикум бального танцю з 
методикою викладання
3.Організація та режисура 



видовищних заходів
4. Традиційні та інноваційні 
методи у роботі балетмейстера
5.PR та організація концертної 
діяльності
6.Теорія та практика спортивного 
танцю
7.Підготовка концертних номерів
8.Хореографічний практикум
9.Традиційні та інноваційні 
технології у роботі балетмейстера

Спінул Олена Миколаївна (Зовнішній сумісник) - 
Заслужений працівник культури України, викладач 
кафедри мистецької освіти

1.Теорія та практика бального 
танцю
2.Практикум бального танцю з 
методикою викладання
3. Теорія та практика спортивного 
танцю
4. Підготовка концертних номерів
5. Хореографічний практикум

Похиленко Єгор Сергійович – викладач кафедри 
мистецької освіти

1.Теорія та практика сучасного 
танцю
2.Практикум сучасного танцю з 
методикою викладання
3.Віртуозні рухи в хореографії та 
методика їх викладання
4. Мистецтво балетмейстера
5.Сучасні танцювальні стилі та 
напрямки

Лавриненко Світлана Олександрівна -  кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри філософії та 
політології, доцент кафедри мистецької освіти

1.Історія мистецтва
2.Загальна теорія моралі та 
професійна етика
3..Педагогічні основи роботи 
хореографа-балетмейстера

Мурована Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 
старший викладач кафедри мистецької освіти, зовнішній 
сумісник

1. Методика та практикум роботи з
хореографічним колективом
2 Розвиток хореографічної освіти 
на Кіровоградщині
3.Методика та практика роботи з 
хореографічним колективом

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Кафедра 
мистецької 

02 Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 17405
Хореографія та Середня 

Габелко Олена Миколаївна - кандидат педагогічних наук 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент

1. Практикум усного та писемного 
мовлення



освіти освіта (Мова і література 
(англійська))

кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доцент 
кафедри германських мов, зарубіжної літератури та 
методик їхнього навчання

2.Лінгвокраїнознавство

Фока Марія Володимирівна - доктор філологічних наук, 
спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 
10.01.06 – теорія літератури, доцент кафедри 
лінгводидактики та іноземних мов, в.о.зав. кафедри 
германських мов, зарубіжної літератури та методик 
їхнього навчання, професор

1.Методика навчання англійської 
мови
2.Теоретичний курс англійської 
мови

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

Філософія наукового пізнання

Сивоконь Юрій Михайлович - старший викладач кафедри 
мистецької освіти

Музично-хореографічні форми 
класичного танцю

Лавриненко Світлана Олександрівна -  кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри філософії та 
політології, доцент кафедри мистецької освіти

1.Світовий досвід хореографічного
мистецтва
2.Науково-методична робота у 
сфері хореографії

Спінул Ігор Васильович - Заслужений працівник культури 
України, доцент кафедри хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри 
мистецької освіти

1.Традиційні та інноваційні методи
роботи балетмейстера 
2.Організація концертно-
гастрольної діяльності

024 Хореографія 3107
Хореографія

Похиленко Єгор Сергійович – викладач кафедри 
мистецької освіти

1.Світовий досвід сучасної 
хореографії
2.Традиційні  та інноваційні 
методи роботи балетмейстера у 
сучасній хореографії

Трошкіна Катерина Євгенівна – кандидат юридичних 
наук, 12.00.01 – теорія та історія держави і права, старший 
викладач кафедри права та правоохоронної діяльності

Інтелектуальна власність

Сивоконь Юрій Михайлович - старший викладач кафедри 
мистецької освіти

Музично-хореографічні форми 
класичного танцю

Лавриненко Світлана Олександрівна -  кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри філософії та 
політології, доцент кафедри мистецької освіти

Науково-методична робота у сфері
хореографії

Мурована Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 
старший викладач кафедри мистецької освіти, зовнішній 

Традиційні  та інноваційні методи 
роботи балетмейстера у народній 
хореографії



сумісник

Спінул Ігор Васильович - Заслужений працівник культури 
України, доцент кафедри хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та дизайну, доцент кафедри 
мистецької освіти

1.Традиційні  та інноваційні 
методи роботи балетмейстера у 
бальній хореографії
2.Організація роботи концертно-
гастрольної діяльності 
хореографічного колективу

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

Філософія науки

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Образотворче мистецтво)

17403
Середня освіта 
(Образотворче мистецтво)

Бабенко Леонід Вікторович кандидат педагогічних наук, 
13.00.01 – Теорія і історія педагогіки, професор кафедри 
хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та 
дизайну, професор кафедри мистецької освіти

1.Теорія та практика рисунку
2.Теорія та практика живопису
3.Теорія та практика декоративно-
прикладного мистецтва
4.Методика викладання мистецтва
5.Професійна майстерність

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

1.Медіакультура
2.Сучасні комп’ютерні технології в
мистецькій освіті
3.Modern computer technologies in a
rtistic education

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

1.Професійна майстерність
2.Менеджмент в мистецтві

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

1.Професійна майстерність
2.Історія українського 
образотворчого мистецтва

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

1Філософія наукового пізнання
2.Філософія науки

014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво)

17401
Середня освіта  (Музичне 
мистецтво)

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

1.Практикум хорового 
аранжування
2.Сольний спів
3.Хорове диригування
4. Сучасні технології викладання 
музичного мистецтва в закладі 



загальної середньої освіти

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

Основний музичний інструмент

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

Сольний спів

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

1.Теорія та методика музичної 
освіти
2.Хорове диригування

Сметана Сергій Олександрович – викладач кафедри 
мистецької освіти (внутрішній сумісник)

Основний музичний інструмент

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

1.Методологія музично-
педагогічних досліджень
2.Педагогіка Свободи
3.Хорове диригування

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

1. Хорове диригування
2.Цифрові технології музичного 
мистецтва
3.Художньо-сценічна культура

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна - доктор 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, професор кафедри музичного 
мистецтва і хореографії, професор кафедри мистецької 
освіти

1. Сучасне музичне мистецтво
2.Основи композиторської 
майстерності

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

1.Сучасне музичне мистецтво
2.Основи композиторської 
майстерності

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

1.Історія європейської художньої 
культури
2.Основний музичний інструмент

Харченко Юлія Володимирівна - доктор філософських 
наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 

Філософія наукового пізнання



доцент кафедри філософії та політології, професор 
кафедри філософії, політології та психології

17400
Середня освіта  (Музичне 
мистецтво та Художня 
культура)

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

1.Сучасні технології викладання 
музичного мистецтва в закладі
загальної середньої освіти
2.Сольний спів
3.Хорове диригування

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

Хоровий клас

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

Основний музичний інструмент

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

1.Методологія музично-
педагогічних досліджень
2.Педагогіка Свободи

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

1.Художньо-сценічна культура
2.Цифрові технології в мистецтві 
та художній культурі

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна  - доктор 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, професор кафедри музичного 
мистецтва і хореографії, професор кафедри мистецької 
освіти

1.Основи композиторської 
майстерності
2.Сучасне мистецтво

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

1.Історія європейської художньої 
культури
2.Технології викладання 
художньої культури в закладі 
загальної середньої освіти
3.Музично-педагогічна освіта 
України

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

Філософія науки



Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра 
дошкільної та 
початкової 
освіти

01 Освіта / 
Педагогіка

012 Дошкільна освіта 53298
Дошкільна освіта

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

Сучасна українська мова з 
практикумом
Українська мова за професійним 
спрямуванням

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

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат соціологічних
наук, 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути 
та соціальні відносини; доцент кафедри філософії, доцент 
кафедри філософії, політології та психології

Філософія

Котелянець Юлія Сергіївна, докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (англійська мова)
Художня праця та образотворча 
діяльність з методикою 
викладання
Оглядові лекції до ДА
Навчальна практика «Методична»
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти

Шлянчак Світлана Олександрівна, кандидатка 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцентка кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старша викладачка 
математики, статистики та інформаційних технологій

Інформаційно-комунікаційні 
технології

Ткачук Андрій Іванович, кандидатка 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

Поляруш Світлана Іванівна, кандидатка історичних наук 
07.00.01 – історія України, доцентка кафедри 
правознавства, доцентка кафедри права та правоохоронної 
діяльності;

Правове регулювання професійної 
діяльності

Кашуба Людмила Володимирівна, кандидатка Неврологічні основи логопедії



педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 
доцентка кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, 
доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Логопедія
Виробнича практика «Педагогічна 
та логопедична в групах 
дошкільного віку»

Руденко Тетяна Володимирівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцентка кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини, 
доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Вікова фізіологія і валеологія, 
анатомія та патологія дітей з 
основами генетики
Вікова фізіологія, валеологія та 
основи медичних знань

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

Технології реалізації 
освітнього напряму 
«Особистість дитини»
Курсова робота з психології

Мамчур Ірина Вікторівна – кандидатка психологічних 
наук, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи;старша викладачка кафедри психології 
та соціальної роботи

Дитяча психологія

Калашникова Людмила Володимирівна, старша 
викладачка кафедри практичної психології, старша 
викладачка кафедри психології та соціальної роботи

Психологія важкої дитини

Прибора Тетяна Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти
Андросова Наталя Миколаївна, кандидатка педагогічних 
наук 13.00.09 – теорія навчання, старша викладачка 
кафедри дошкільної та початкової освіти

Вступ до спеціальності
Педагогіка дошкільна
Педагогіка дошкільна з теорією і 
методикою виховання дітей 
дошкільного віку

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

Педагогіка партнерства
Основи наукових педагогічних 
досліджень
Курсова робота з дошкільної 
педагогіки або 
психології/логопедії
Н/п «Ознайомлювальна»
Оглядові лекції до ДА

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

Історія дошкільної педагогіки
Педагогіка партнерства
Курсова робота з дошкільної 
педагогіки або 
психології/логопедії



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

Педагогічна творчість
Дошкільна етнопедагогіка з 
методикою народознавства
Теорія та методика виховання 
дітей дошкільного віку
Курсова робота з дошкільної 
педагогіки або 
психології/логопедії

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

Дошкільна лінгводидактика
Оглядові лекції до ДА
Навчальна практика «Методична»
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»
Виробнича практика «Педагогічна 
та логопедична в групах 
дошкільного віку»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти

Миценко Євген Вікторович, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, 24.00.01 олімпійський і професійний 
спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи;
Руденко Тетяна Володимирівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцентка кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини, 
доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Теорія та методика формування 
навичок здорового способу життя 
та валеологічної культури
Теорія та методика фізичного 
виховання і валеологічної освіти

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

Методика навчання освітньої лінії 
«Дитина у світі культури»
Методика навчання освітньої лінії 
«Дитина у світі мистецтва»

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

Інформаційно-комунікаційні 
технології
ІКТ в освітньому процесі ЗДО

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

Методика організації театрально-
ігрової діяльності в закладі 
дошкільної освіти
Дитяча література та виразне 
читання
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти

Рацул Анатолій Борисович, кандидатка педагогічних наук, Інклюзивна освіта



13.00.01 – теорія та історія педагогіки, професор кафедри 
педагогіки, в. о. зав. кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти, професор

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

Навчальна практика 
«Ознайомлювальна»
Навчальна практика «Літня 
оздоровча-виховна практика в 
закладах дошкільної освіти»
Організація та управління в 
закладі дошкільної освіти
Сучасні технології в дошкільній 
освіті

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

Навчальна практика «Польова»
Методика ознайомлення 
дошкільників з довкіллям та 
основи екології
Навчальна практика «Методична»
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти

Демченко Юлія Миколаївна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, старша викладачка кафедри дошкільної та 
початкової освіти;

Теорія та методика формування 
елементарних математичних 
уявлень
Оглядові лекції до ДА
Навчальна практика «Методична»
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти

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

Методика навчання освітнього 
напряму «Дитина у соціумі»
Навчальна практика «Методична»

Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти;

Мистецьке рукоділля
Навчальна практика «Навчання 
через гру»
Навчання через гру
Виробнича практика «Педагогічна 
в групах дошкільного віку»
Курсова робота з методики 
дошкільної освіти



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

Основи психодіагностики

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

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

Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти

Комунікативна компетентність 
вихователя ЗДО

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

Н/п «Літня оздоровчо-виховна 
практика в ЗДО»
В/п «Педагогічна в групах 
дошкільного віку»

17435
Дошкільна освіта та 
Початкова освіта

Освітній процес за даною ОП призупинено у зв’язку з 
перебуванням абітурієнтів в академічній відпустці

013 Початкова освіта 17432
Початкова освіта та 
Дошкільна освіта

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

Вступ до спеціальності;
Основи  наукових  педагогічних
досліджень;
Курсова робота з педагогіки

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

Історія педагогіки;
Курсова робота з педагогіки

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

Основи педагогіки та дидактика;
Організація  і  управління  в
початковій освіті;
В/п «Педагогічна у школі»
Курсова робота з педагогіки

Ткаченко Ольга Михайлівна – докторка педагогічних наук
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти,

Теорія виховання;
Основи педагогічної майстерності;



професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової
освіти,  професорка  кафедри  дошкільної  та  початкової
освіти

Курсова робота з педагогіки

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

Методика виховної роботи;
Педагогічні  технології  в
початковій школі;
Н/п «Перші дні дитини в школі»

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

Музичне  виховання  та  основи
хореографії з методикою навчання

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

Українська  мова  за  професійним
спрямуванням;
Сучасна  українська  мова  з
практикумом

Токар Наталія Миколаївна – кандидатка історичних наук,
07.00.01  –  історія  України,  ст.  викл.  кафедри  історії
України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат соціологічних
наук, 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути
та соціальні відносини, доцент кафедри філософії, доцент
кафедри філософії, політології та психології;

Філософія

Котелянець Юлія Сергіївна,  докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Н/п Польова;
Атестація  (фахові  методики
дошкільної та початкової освіти)

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

Іноземна  мова  за  професійним
спрямуванням

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

Безпека життєдіяльності та основи
охорони праці

Шлянчак  Світлана  Олександрівна  –  кандидатка
педагогічних  наук,  13.00.04  –  теорія  та  методика
професійної  освіти,  доцент  кафедри  інформатики  та
інформаційних  технологій,  старша  викладачка  кафедри
математики, статистики та інформаційних технологій

Основи інформатики з елементами
програмування  та  сучасні
інформаційні технології навчання



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

Основи  медичних  знань  та
охорони  здоров’я  з  основами
валеології

Руденко Тетяна Володимирівна – кандидатка педагогічних
наук,  13.00.04  –  теорія  та  методика  професійної  освіти,
доцент  кафедри  спеціальної  освіти  та  здоров’я  людини,
доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти
Кашуба  Людмила  Володимирівна  –  кандидатка
педагогічних  наук,  13.00.03  –  корекційна  педагогіка,
доцентка  кафедри  корекційної  педагогіки  та  інклюзії,
доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти;

Методика  навчання  основам
здоров’я

Демченко  Юлія  Миколаївна,  кандидатка  педагогічних
наук,  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти,
доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти,
старша  викладачка  кафедри  дошкільної  та  початкової
освіти;

Математика;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти

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

Основи  природознавства  та
екології;
Методика  навчання  освітньої
галузі «Природознавство»;
Анатомія  і  фізіологія  з  основами
генетики;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти

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

Сучасна  російська  мова  з
практикумом;
Методика  навчання  російської
мови;
Методика  навчання  освітньої
галузі «Суспільствознавство»;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти

Котелянець Юлія Сергіївна,  докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Практика  усного  і  писемного
мовлення (іноземна мова)

Калашникова  Людмила  Володимирівна  –  старша
викладачка кафедри психології та соціальної роботи

Загальна психологія;
Основи психодіагностики;
Курсова робота з психології



Міненко Ольга Олександрівна – кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка
кафедри  практичної  психології,  доцентка  кафедри
психології та соціальної роботи

Вікова та педагогічна психологія
В/п  «Педагогічна  у  школі»;
Атестація (психологія)

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

Основи інклюзивної педагогіки

Горська Олена Олександрівна – кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцент
кафедри практичної психології, доцент кафедри психології
та соціальної роботи

Методика  навчання  української
мови  (у  т. ч. каліграфії)  та
літературного читання;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти;
Атестація  (фахові  методики
дошкільної та початкової освіти)

Нікітіна  Олена  Олександрівна,  кандидатка  педагогічних
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,
доцентка  кафедри  методик  дошкільної  та  початкової
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

Методика  навчання  освітньої
галузі «Математика»;
Методика  навчання  іноземної
мови;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти;
Атестація  (фахові  методики
дошкільної та початкової освіти)

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

Фізична  культура  з  методикою
навчання

Котелянець  Наталка  Валеріївна,  докторка  педагогічних
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій,
професорка  кафедри  методик  дошкільної  та  початкової
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової
освіти

Трудове навчання з практикумом;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти;
Атестація  (фахові  методики
дошкільної та початкової освіти)

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

Методика навчання інформатики;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – кандидатка педагогічних
наук,  13.00.04  –  теорія  та  методика  професійної  освіти,
доцентка кафедри образотворчого  мистецтва  та дизайну,

Образотворче  мистецтво  з
методикою навчання



завідувачка кафедри мистецької освіти, доцентка

Кіндей  Леся  Григорівна,  кандидатка  філологічних  наук,
10.02.01  –  українська  мова,  доцентка  кафедри  методик
початкового  навчання,  доцентка  кафедри  дошкільної  та
початкової освіти;

Основи культури мовлення;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти

18132
Початкова освіта та 
Психологія (практична 
психологія)

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

Вступ до спеціальності;
Основи  наукових  педагогічних
досліджень;
Курсова робота з педагогіки

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

Історія педагогіки;
Курсова робота з педагогіки

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

Основи педагогіки та дидактика;
Організація  і  управління  в
початковій освіті;
В/п  «Педагогічна  та  психологічна
у школі»
Курсова робота з педагогіки

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

Теорія виховання;
Основи педагогічної майстерності;
Курсова робота з педагогіки

Довга Тетяна Яківна, докторка педагогічних наук 13.00.04
–  теорія  і  методика  професійної  освіти,  професорка
кафедри  педагогіки  дошкільної  та  початкової  освіти,
професорка кафедри дошкільної та початкової освіти

Основи педагогіки та дидактика;
Теорія та методика виховання;
Основи  наукових  педагогічних
досліджень;
Курсова робота з педагогіки

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

Методика виховної роботи;
Педагогічні  технології  в
початковій школі;
Н/п «Перші дні дитини в школі»

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

Музичне  виховання  та  основи
хореографії з методикою навчання

Жигора Ірина Валеріївна,  кандидатка філологічних наук,
10.02.01  –  українська  мова,  доцентка  кафедри  методик

Українська  мова  за  професійним
спрямуванням;



початкового  навчання,  доцентка  кафедри  дошкільної  та
початкової освіти

Сучасна  українська  мова  з
практикумом

Токар Наталія Миколаївна – кандидатка історичних наук,
07.00.01  –  історія  України,  ст.викл.  кафедри  історії
України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат соціологічних
наук, 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути
та соціальні відносини, доцент кафедри філософії, доцент
кафедри філософії, політології та психології;

Філософія

Котелянець Юлія Сергіївна,  докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Іноземна  мова  за  професійним
спрямуванням
Практика  усного  і  писемного
мовлення (іноземною мовою)
В/п «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;
Курсова  робота  з  методики
початкової освіти

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

Безпека життєдіяльності та основи
охорони праці

Шлянчак  Світлана  Олександрівна  –  кандидатка
педагогічних  наук,  13.00.04  –  теорія  та  методика
професійної  освіти,  доцент  кафедри  інформатики  та
інформаційних  технологій,  старша  викладачка  кафедри
математики, статистики та інформаційних технологій

Основи інформатики з елементами
програмування  та  сучасні
інформаційні технології навчання

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

Анатомія та фізіологія з основами
генетики

Основи  медичних  знань  та
охорони  здоров’я  з  основами
валеології
Методика  навчання  основам
здоров’я

Демченко  Юлія  Миколаївна,  кандидатка  педагогічних
наук,  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти,
доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти,
старша  викладачка  кафедри  дошкільної  та  початкової
освіти;

Математика;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти;
В/п  «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;

Мартін Аліна Миколаївна, кандидатка педагогічних наук,
13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки,

Основи  природознавства  та
екології;



доцентка  кафедри  методик  дошкільної  та  початкової
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

Методика  навчання  освітньої
галузі «Природознавство»;
Анатомія  і  фізіологія  з  основами
генетики;
В/п  «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;
Курсова  робота  з  окремої
методики початкової освіти

Калашникова Людмила Володимирівна, старша 
викладачка кафедри психології та соціальної роботи

Загальна психологія;
Вікова та педагогічна психологія;
Психодіагностика;
Практикум з психокорекції;
Курсова робота з психології

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

Дитяча література;
В/п  «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;
Курсова  робота  з  методики
початкової освіти

Горська Олена Олександрівна – кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка
кафедри  практичної  психології,  доцентка  кафедри
психології та соціальної роботи

Методика  навчання  української
мови  (у  т.ч.каліграфії)  та
літературного читання;
В/п  «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;
Курсова  робота  з  методики
початкової освіти;
Атестація

Нікітіна  Олена  Олександрівна,  кандидатка  педагогічних
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,
доцентка  кафедри  методик  дошкільної  та  початкової
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

Методика  навчання  іноземної
мови;
Методика  навчання  освітньої
галузі «Математика»;
В/п  «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;
Курсова  робота  з  методики
початкової освіти;
Атестація

Котелянець  Наталка  Валеріївна,  докторка  педагогічних
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій,
професорка  кафедри  методик  дошкільної  та  початкової
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової
освіти

Трудове навчання з практикумом;
В/п «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;
Курсова  робота  з  методики
початкової освіти;
Атестація

Вдовенко  Вікторія  Віталіївна,  кандидатка  педагогічних Методика навчання інформатики;



наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,
доцентка  кафедри  математики,  доцентка  кафедри
дошкільної та початкової освіти;

В/п  «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;
Курсова  робота  з  методики
початкової освіти

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – кандидатка педагогічних
наук,  13.00.04  –  теорія  та  методика  професійної  освіти,
доцентка кафедри образотворчого  мистецтва  та дизайну,
завідувачка кафедри мистецької освіти, доцентка

Образотворче  мистецтво  з
методикою навчання

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

Фізична  культура  з  методикою
навчання

Горська Галина Олександрівна, кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцента
кафедри  практичної  психології,  доцента  кафедри
психології та соціальної роботи

Загальна психологія;
Вікова та педагогічна психологія;
Атестація

Гейко Євгенія Вікторівна – докторка психологічних наук,
19.00.05  –  соціальна  психологія;  психологія  соціальної
роботи;  професорка  кафедри  практичної  психології,
доцентка кафедри психології та соціальної роботи

Соціальна психологія

Мельничук Ірина Ярославівна – кандидатка психологічних
наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка 
кафедри практичної психології, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи

Історія психології;
Основи психокорекції

Мамчур  Ірина  Вікторівна  –  кандидатка  психологічних
наук,  19.00.05  –  соціальна  психологія;  психологія
соціальної роботи; старша викладачка кафедри психології
та соціальної роботи

Психологічна  служба  в  системі
освіти
Н/п  «Психодіагностична
практика»;
Атестація

Міненко Ольга Олександрівна – кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка
кафедри  практичної  психології,  доцентка  кафедри
психології та соціальної роботи

Основи психотерапії

Близнюкова  Олена  Миколаївна  –  кандидатка
психологічних  наук,  19.00.05  –  соціальна  психологія;
психологія соціальної роботи; старша викладачка кафедри
психології та соціальної роботи

Основи  психологічного
консультування

Єлдінова Світлана Миколаївна – кандидатка філологічних
наук,  10.02.02.  –  російська  мова,  доцентка  кафедри

В/п «Педагогічна  та  психологічна
у школі»;



філологічних  дисциплін  початкового  навчання,  доцентка
кафедри дошкільної та початкової освіти

Курсова  робота  з  методики
початкової освіти

50990
Початкова освіта та 
Організація виховної роботи

1.  Прибора  Тетяна  Олександрівна  –  кандидатка
педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки,  доцентка  кафедри  педагогіки  дошкільної  та
початкової  освіти,  доцентка  кафедри  дошкільної  та
початкової освіти
2.  Андросова  Наталя  Миколаївна,  кандидатка
педагогічних  наук  13.00.09  –  теорія  навчання,  старша
викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти

Вступ до спеціальності
Педагогічна  ергономіка  (у
викладача не має)
Курсова робота з педагогіки
Н/п «Перші дні дитини в школі»
Н/п «Технолого-педагогічна»

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

Основи  сценічного  та  екранного
мистецтва
Педагогічні  технології  в
початковій школі
Організація ігрової діяльності
Теорія  та  методика  організації
виховної  роботи  в  дитячих
оздоровчих закладах
Виробнича практика «Літня»

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

Основи педагогіки та дидактика;
Навчальна  практика  «Технолого-
педагогічна»
Основи  наукових  педагогічних
досліджень
Курсова робота з педагогіки

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

Історія педагогіки;
Курсова робота з педагогіки

Довга  Тетяна  Яківна  –  докторка  педагогічних  наук
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти,
професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової
освіти,  професорка  кафедри  дошкільної  та  початкової
освіти

Основи педагогіки та дидактика;
Теорія та методика виховання;
Основи  наукових  педагогічних
досліджень;
Курсова робота з педагогіки;
Навчальна  практика  «Психолого-
педагогічна»

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

Культура  та  майстерність
педагогічного спілкування;
Курсова робота з педагогіки



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

Українська  мова  та  культура
мовлення
Сучасна  українська  мова  з
практикумом

Токар Наталія Миколаївна – кандидатка історичних наук,
07.00.01  –  історія  України,  ст.викл.  кафедри  історії
України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Шлянчак  Світлана  Олександрівна  –  кандидатка
педагогічних  наук,  13.00.04  –  теорія  та  методика
професійної  освіти,  доцент  кафедри  інформатики  та
інформаційних  технологій,  старша  викладачка  кафедри
математики, статистики та інформаційних технологій

Інформаційні-комунікаційні
технології

Котелянець Юлія Сергіївна,  докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Іноземна мова;
Практика  усного  і  писемного
мовлення (іноземна мова);
Курсова робота з початкової освіти

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

Безпека  життєдіяльності  та
охорона праці в галузі

Руденко Тетяна Володимирівна – кандидатка педагогічних
наук,13.00.04 – теорія та  методика  професійної  освіти,
доцентка кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини,
доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Анатомія  і  фізіологія  з  основами
генетики

Демченко  Юлія  Миколаївна,  кандидатка  педагогічних
наук,  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти,
доцентка  кафедри  методик  дошкільної  та  початкової
освіти,  старша  викладачка  кафедри  дошкільної  та
початкової освіти;

Математика;
Курсова робота з початкової освіти

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

Основи  природознавства  та
екології;
Методика  навчання  освітньої
галузі «Математична»;
Курсова  робота  з  початкової
освіти;
Атестація

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

Основи  природознавства  та
екології;
Методика  навчання  освітньої
галузі «Природнича»;



Курсова робота з початкової освіти

Калашникова  Людмила  Володимирівна  –  старша
викладачка кафедри психології та соціальної роботи

Загальна психологія;
Курсова робота з психології

Мамчур  Ірина  Вікторівна  –  кандидатка  психологічних
наук,  19.00.05  –  соціальна  психологія;  психологія
соціальної роботи; старша викладачка кафедри психології
та соціальної роботи

Вікова та педагогічна психологія

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

Психодіагностика

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

Дитяча література;

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

Методика  вивчення  мовно-
літературної освітньої галузі
Курсова робота з початкової освіти
Атестація

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

Методика  вивчення  освітньої
галузі «Інформатична»;
Н/п «Засоби дистанційної освіти»;
Курсова робота з початкової освіти

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – кандидатка педагогічних
наук,  13.00.04  –  теорія  та  методика  професійної  освіти,
доцентка кафедри образотворчого  мистецтва  та дизайну,
завідувачка кафедри мистецької освіти, доцентка

Методика  вивчення  освітньої
галузі  «Мистецька» (образотворче
навчання)
Методика  вивчення  освітньої
галузі «Мистецька» (Образотворче
мистецтво та Музичне мистецтво)

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

Методика  вивчення  освітньої
галузі «Фізкультурна»

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат соціологічних
наук, 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути
та соціальні відносини, доцент кафедри філософії, доцент
кафедри філософії, політології та психології;

Філософія

18132
Початкова освіта та 
Психологія (Практична 

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

Вступ до спеціальності;
Основи наукових педагогічних 
досліджень;



психологія) освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти Курсова робота з педагогіки

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

Історія педагогіки;
Курсова робота з педагогіки

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

Основи педагогіки та дидактика;
Організація і управління в 
початковій освіті;
В/п «Педагогічна у школі»
Курсова робота з педагогіки

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

Теорія виховання;
Основи педагогічної майстерності;
Курсова робота з педагогіки

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

Методика виховної роботи;
Педагогічні технології в 
початковій школі;
Н/п «Перші дні дитини в школі»

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

Музичне виховання та основи 
хореографії з методикою навчання

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

Українська мова за професійним 
спрямуванням;
Сучасна українська мова з 
практикумом

Токар Наталія Миколаївна – кандидатка історичних наук, 
07.00.01 – історія України, ст.викл. кафедри історії 
України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат соціологічних
наук, 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути 
та соціальні відносини, доцент кафедри філософії, доцент 
кафедри філософії, політології та психології;

Філософія

Котелянець Юлія Сергіївна, докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням
Практика усного і писемного 
мовлення (іноземною мовою)
В/п «Педагогічна та психологічна 



у школі»;
Курсова робота з методики 
початкової освіти

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

Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці

Шлянчак Світлана Олександрівна – кандидатка 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старша викладачка кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій

Основи інформатики з елементами
програмування та сучасні 
інформаційні технології навчання

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

Анатомія та фізіологія з основами 
генетики

Основи медичних знань та 
охорони здоров’я з основами 
валеології
Методика навчання основам 
здоров’я

Демченко Юлія Миколаївна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти, 
старша викладачка кафедри дошкільної та початкової 
освіти;

Математика;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти

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

Основи природознавства та 
екології;
Методика навчання освітньої 
галузі «Природознавство»;
Анатомія і фізіологія з основами 
генетики;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти

Калашникова Людмила Володимирівна, старша 
викладачка кафедри практичної психології, старша 
викладачка кафедри психології та соціальної роботи

Загальна психологія;
Вікова та педагогічна психологія;
Психодіагностика;
Практикум з психокорекції;
Курсова робота з психології

Федотова Світлана Олександрівна, кандидатка 
філологічних наук, 10.02.02 – російська мова, доцентка 

Дитяча література;
В/п «Педагогічна та психологічна 



кафедри методик початкового навчання, доцентка кафедри
дошкільної та початкової освіти;

у школі»;
Курсова робота з методики 
початкової освіти

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

Методика навчання української 
мови (у т.ч.каліграфії) та 
літературного читання;
В/п «Педагогічна та психологічна 
у школі»;
Курсова робота з методики 
початкової освіти;
Атестація

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

Методика навчання іноземної 
мови;
Методика навчання освітньої 
галузі «Математика»;
В/п «Педагогічна та психологічна 
у школі»;
Курсова робота з методики 
початкової освіти;
Атестація

Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти

Трудове навчання з практикумом;
В/п «Педагогічна та психологічна 
у школі»;
Курсова робота з методики 
початкової освіти;
Атестація

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

Методика навчання інформатики;
В/п «Педагогічна та психологічна 
у школі»;
Курсова робота з методики 
початкової освіти

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 
доцентка кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, 
завідувачка кафедри мистецької освіти, доцентка

Образотворче мистецтво з 
методикою навчання

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

Фізична культура з методикою 
навчання

Гейко Євгенія Вікторівна – докторка психологічних наук, 
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 

Соціальна психологія



роботи; професорка кафедри практичної психології, 
доцентка кафедри психології та соціальної роботи

Мельничук Ірина Ярославівна – кандидатка психологічних
наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка 
кафедри практичної психології, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи

Історія психології;
Основи психокорекції

Мамчур Ірина Вікторівна – кандидатка психологічних 
наук, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи; старша викладачка кафедри психології 
та соціальної роботи

Психологічна служба в системі 
освіти
Н/п «Психодіагностична 
практика»;
Атестація

Міненко Ольга Олександрівна – кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка
кафедри практичної психології, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи

Основи психотерапії

Близнюкова Олена Миколаївна – кандидатка 
психологічних наук, 19.00.05 – соціальна психологія; 
психологія соціальної роботи; старша викладачка кафедри 
психології та соціальної роботи

Основи психологічного 
консультування

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

В/п «Педагогічна та психологічна 
у школі»;
Курсова робота з методики 
початкової освіти

17432
Початкова освіта та 
Дошкільна освіта

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

Вступ до спеціальності;
Основи наукових педагогічних 
досліджень;
Курсова робота з педагогіки

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

Історія педагогіки;
Курсова робота з педагогіки

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

Основи педагогіки та дидактика;
Організація і управління в 
початковій освіті;
В/п «Педагогічна у школі»
Курсова робота з педагогіки

Ткаченко Ольга Михайлівна – докторка педагогічних наук 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

Теорія виховання;
Основи педагогічної майстерності;



професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти, професорка кафедри дошкільної та початкової 
освіти

Курсова робота з педагогіки

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

Методика виховної роботи;
Педагогічні технології в 
початковій школі;
Н/п «Перші дні дитини в школі»

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

Музичне виховання та основи 
хореографії з методикою навчання

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

Українська мова за професійним 
спрямуванням;
Сучасна українська мова з 
практикумом

Токар Наталія Миколаївна – кандидатка історичних наук, 
07.00.01 – історія України, ст. викл. кафедри історії 
України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Клюєнко Едуард Олександрович – кандидат соціологічних
наук, 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути 
та соціальні відносини, доцент кафедри філософії, доцент 
кафедри філософії, політології та психології;

Філософія

Котелянець Юлія Сергіївна, докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням
Н/п Польова;
Атестація (фахові методики 
дошкільної та початкової освіти)

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

Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці

Шлянчак Світлана Олександрівна – кандидатка 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій, старша викладачка кафедри 
математики, статистики та інформаційних технологій

Основи інформатики з елементами
програмування та сучасні 
інформаційні технології навчання

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

Основи медичних знань та 
охорони здоров’я з основами 
валеології



Руденко Тетяна Володимирівна – кандидатка педагогічних
наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 
доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини, 
доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти
Кашуба Людмила Володимирівна – кандидатка 
педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 
доцентка кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, 
доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти;

Методика навчання основам 
здоров’я

Демченко Юлія Миколаївна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти, 
старша викладачка кафедри дошкільної та початкової 
освіти;

Математика;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти

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

Основи природознавства та 
екології;
Методика навчання освітньої 
галузі «Природознавство»;
Анатомія і фізіологія з основами 
генетики;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти

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

Сучасна російська мова з 
практикумом;
Методика навчання російської 
мови;
Методика навчання освітньої 
галузі «Суспільствознавство»;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти

Котелянець Юлія Сергіївна, докторка 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 дошкільної та початкової освіти

Практика усного і писемного 
мовлення (іноз. мова)

Міненко Ольга Олександрівна – кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка
кафедри практичної психології, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи

Загальна психологія;
Основи психодіагностики;
Курсова робота з психології
Вікова та педагогічна психологія
В/п «Педагогічна у школі»; 
Атестація (психологія)

Рацул Анатолій Борисович – кандидат педагогічних наук, Основи інклюзивної педагогіки



13.00.01 – теорія та історія педагогіки, професор кафедри 
педагогіки, в. о. зав. кафедри педагогіки та спеціальної 
освіти, професор

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

Методика навчання української 
мови (у т.ч.каліграфії) та 
літературного читання;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти;
Атестація (фахові методики 
дошкільної та початкової освіти)

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

Методика навчання освітньої 
галузі «Математика»;
Методика навчання іноземної 
мови;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти;
Атестація (фахові методики 
дошкільної та початкової освіти)

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

Фізична культура з методикою 
навчання

Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти

Трудове навчання з практикумом;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти;
Атестація (фахові методики 
дошкільної та початкової освіти)

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

Методика навчання інформатики;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти

Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 
доцентка кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, 
завідувачка кафедри мистецької освіти, доцентка

Образотворче мистецтво з 
методикою навчання

Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти;

Основи культури мовлення;
В/п «Педагогічна у школі»;
Курсова робота з окремої 
методики початкової освіти



17431
Початкова освіта та 
Спеціальна освіта 
(корекційна психопедагогіка
та логопедія)

Освітній процес за даною ОП призупинено у зв’язку з 
перебуванням абітурієнтів в академічній відпустці

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Кафедра 
дошкільної та 
початкової 
освіти

01 Освіта / 
Педагогіка

012 Дошкільна освіта 25649
Дошкільна освіта

Харченко Юлія Володимирівна, докторка філософських 
наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 
професорка кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин; професор, в. о. завідувачки 
кафедри філософії, політології та психології

Філософія науки

Котелянець Юлія Сергіївна, докторка 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 дошкільної та початкової освіти;

Методика організації діяльності в 
мультикультурному середовищі 
ЗДО (англійською мовою)
Дипломне проєктування
Художня праця та образотворча 
діяльність з методикою 
викладання
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Дипломне проєктування

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

Практикум з дитячої психології

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

Педагогічна інноватика
Актуальні проблеми сучасного 
дитинства
Переддипломна практика
Дипломне проєктування
Навчальна практика в ЗДО
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»

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

Менеджмент у галузі освіти
Дипломне проєктування



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

Педагогіка дошкільна
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»

Горська Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01. – теорія та історія педагогіки, доцентка 
кафедри філологічних дисциплін початкового навчання, 
доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти;
Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти;

Технології лінгводидактичного та 
логіко-математичного розвитку 
дітей дошкільного віку
Виробнича (педагогічна практика 
в ЗДО)
Переддипломна практика
Дипломне проєктування

Довга Тетяна Яківна, докторка педагогічних наук 13.00.04 
– теорія і методика професійної освіти, професорка 
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, 
професорка кафедри дошкільної та початкової освіти

Імідж сучасного педагога

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

Методологія педагогічних 
досліджень

Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти;

Технології інтегрованого навчання
дітей дошкільного віку
Виробнича (педагогічна практика 
в ЗДО)
Переддипломна практика
Дипломне проєктування
Навчальна практика «Навчання 
через гру»
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Переддипломне проєктування як 
звучить у плані

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

Навчальна практика-тренінг  «ІКТ 
в організації освітнього процесу 
ЗДО»
Навчальна практика в ЗДО
Навчальна практика «Практика-
тренінг «Інформаційно-
комунікаційні технології»



Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Дипломне проєктування

Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти;

Виробнича (педагогічна практика 
в ЗДО)
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Дипломне проєктування

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

Технології лінгводидактичного 
розвитку дітей дошкільного віку
Дошкільна лінгводидактика
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Дипломне проєктування

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти;

Технології логіко-математичного 
розвитку дітей дошкільного віку
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Дипломне проєктування

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

Історія дошкільної педагогіки

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

Технології навчання дітей 
екологічного та оздоровчого циклу
Методика ознайомлення 
дошкільників з довкіллям та 
основи екології
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»



Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Дипломне проєктування

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

Основи психодіагностики

Миценко Євген Вікторович, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, 24.00.01 олімпійський і професійний 
спорт, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи;
Руденко Тетяна Володимирівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцентка кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини, 
доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Теорія та методика фізичного 
виховання та валеологічної освіти

Демченко Юлія Миколаївна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, старша викладачка кафедри дошкільної та 
початкової освіти;

Теорія та методика формування 
елементарних математичних 
уявлень
Виробнича практика «Педагогічна 
практика в закладі дошкільної 
освіти»
Виробнича практика 
«Переддипломна практика»
Дипломне проєктування

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

Інклюзивна освіта

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

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

Навчальна практика 
«Ознайомлювальна»

25365
Дошкільна освіта та 
Початкова освіта

Освітній процес за цією ОП призупинено у зв’язку з 
перебуванням студентів в академічній відпустці

013 Початкова освіта 20045
Початкова освіта та 

Радул Ольга Сергіївна – докторка педагогічних наук 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

Порівняльна педагогіка



Психологія (практична 
психологія)

професорка кафедри педагогіки початкової освіти та 
соціальної педагогіки, професорка кафедри дошкільної та 
початкової освіти

Довга Тетяна Яківна – докторка педагогічних наук 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти, професорка кафедри дошкільної та початкової 
освіти

Інноваційні технології початкової 
освіти
Атестація

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

Методологія наукових 
педагогічних досліджень

Прибора Тетяна Олександрівна – кандидатка педагогічних
наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти
Баранюк Ірина Григорівна – кандидатка педагогічних наук
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

В/п «Педагогічна практика у 
школі»

Харченко Юлія Володимирівна – докторка філософських 
наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 
професорка кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин; професорка, в. о. завідувачки 
кафедри філософії, політології та психології.

Філософія науки

Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти;
Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти;
Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти

Технології навчання освітніх 
галузей в початковій школі

Мельничук Ірина Ярославівна – кандидатка психологічних
наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка 

Теорія і практика психокорекції;
В/п «Психокорекційна практика»
Атестація



кафедри практичної психології, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи

Міненко Ольга Олександрівна – кандидатка психологічних
наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка
кафедри практичної психології, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи

Основи психотерапії;
Робота психолога з педагогічним 
колективом

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

Проективні методи в психології

Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти

Методика публічного виступу 
педагога

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

Н/п-тренінг «Засоби дистанційної 
освіти»;
В/п «Педагогічна практика у 
школі»

Мартін Аліна Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти;
Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти;
Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти;
Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти
Котелянець Юлія Сергіївна, докторка 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 дошкільної та початкової освіти

В/п «Педагогічна практика у 
школі»

Горська Галина Олександрівна – кандидатка 
психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 

Н/п «Психодіагностична 
практика»



психологія; доцентка кафедри практичної психології, 
доцентка кафедри психології та соціальної роботи

В/п «Педагогічна практика у 
школі»
Атестація

3056
Початкова освіта

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

Порівняльна педагогіка;
Історія початкової освіти;
К/р з педагогіки

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

Диференціація навчання в 
початковій школі;
Організація і управління в 
початковій освіті;
К/р з педагогіки

Довга Тетяна Яківна – докторка педагогічних наук 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти, професорка кафедри дошкільної та початкової 
освіти

Імідж сучасного вчителя 
початкової школи;
Інноваційні технології навчання і 
виховання в початковій школі;
К/р з педагогіки

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

Методологія наукових 
педагогічних досліджень;
К/р з педагогіки

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

Педагогічні технології в 
початковій школі

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

В/п «Педагогічна практика у 
школі»

Харченко Юлія Володимирівна – докторка філософських 
наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 
професорка кафедри філософії, політології та 
міжнародних відносин; професорка, в. о. завідувачки 
кафедри філософії, політології та психології.

Філософія науки

Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти

Комунікативна компетентність 
педагога;
К/р з методик початкової освіти

Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних Технології навчання освітніх 



наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти;
Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти;
Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти

галузей у початковій школі

Радул Ірина Геннадіївна – кандидатка психологічних наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; доцентка 
кафедри практичної психології, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи

Вікова та педагогічна психологія

Кіндей Леся Григорівна, кандидатка філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, доцентка кафедри методик 
початкового навчання, доцентка кафедри дошкільної та 
початкової освіти

Методика навчання освітньої 
галузі «Мови і література»;
В/п «Педагогічна практика у 
школі»;
К/р з методик початкової освіти
Атестація

Нікітіна Олена Олександрівна, кандидатка педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
доцентка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти

Методика навчання освітньої 
галузі «Математика»;
В/п «Педагогічна практика у 
школі»;
К/р з методик початкової освіти
Атестація

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

Методика навчання освітньої 
галузі «Природознавство»;
В/п «Педагогічна практика у 
школі»;
К/р з методик початкової освіти

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

Дитяча література;
В/п «Педагогічна практика у 
школі»;
К/р з методик початкової освіти

Котелянець Наталка Валеріївна, докторка педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 
професорка кафедри методик дошкільної та початкової 
освіти, в. о. завідувачки кафедри дошкільної та початкової 
освіти

Методика навчання освітньої 
галузі «Технології»;
В/п «Педагогічна практика у 
школі»;
К/р з методик початкової освіти



Мамчур Ірина Вікторівна – кандидатка психологічних 
наук, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи; старша викладачка кафедри психології 
та соціальної роботи

В/п «Педагогічна практика у 
школі»

17391
Початкова освіта та 
Дошкільна освіта

Освітній процес за цією ОП призупинено у зв’язку з 
перебуванням абітурієнтів в академічній відпустці


