Додаток 1до наказу № 73 від 09.03.2021

Склад груп забезпечення
з розробки освітніх програм та навчальних планів першого (бакалаврського)
та другого (магістерського) рівнів вищої освіти
№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові гаранта/члена
групи забезпечення спеціальності
Дем’яненко Наталія Миколаївна - керівник
групи

Посада із зазначенням наукового ступеня, вченого
звання члена групи забезпечення спеціальності
завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи,
доктор педагогічних наук, професор (штат)

2.

Мільто Людмила Олександрівна

професор кафедри педагогіки і психології вищої школи,
доктор педагогічних наук, доцент

3.
4.
5.

Вайнола Ренате Хейкіївна

професор кафедри соціальної педагогіки, завідувачка
кафедри, доктор педагогічних наук, професор (штат)
завідувач кафедри позашкільної освіти, д.п.н., проф., шт.

6.

Саюк Валентина Іванівна

доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи,
кандидат педагогічних наук, доцент (штат)

7.

Кравченко Ірина Миколаївна

доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи,
кандидат педагогічних наук, доцент (штат)

8.

Бобрицька Валентина Іванівна

професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти
та освітньої політики, доктор педагогічних наук, професор
(штат)

9.

Павлова Катерина Анатоліївна

доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики, кандидат юридичних наук (штат)

10.

Мордоус Ірина Олександрівна

к.пед.н., доцент, доцент кафедри методології науки та
міжнародної освіти (штат)

11.

Підгорна Тетяна Володимирівна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
інформаційних технологій та програмування, штат

1.

Назва спеціальності
011 Освітні педагогічні науки

Биковська Олена Володимирівна
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12.

Цвєткова Ганна Георгіївна – керівник групи

завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної
освіти, д. пед. н., професор, штат

13.

Довбня Софія Олегівна

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,
к. пед. н., штат

14.

Гальченко Вікторія Миколаївна

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,
к. психол. н., доцент, штат

15.

Левінець Наталія Валентинівна

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,
к. пед. н., доцент, штат

16.

Товкач Ірина Євгенівна

старший викладач кафедри педагогіки і психології
дошкільної освіти, к. психол. н., доцент, штат

17.

Чукавіна Тетяна Едуардівна

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,
к. психол. н., доцент, штат

18.

Войтовська Оксана Миколаївна

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,
д. пед. н., доцент, штат

19.

Козак Тетяна Володимирівна

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,
к. пед. н., доцент, штат

20.

Ходунова Вікторія Леонідівна

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,
к. пед. н., доцент, штат

Матвієнко Олена Валеріївна – керівник групи

завідувач кафедри педагогіки і методики початкового
навчання. доктор пед..н., професор. штат

22.

Янковська Інна Миколаївна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к. пед. н., штат

23.

Севастюк Мар’яна Степанівна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к. пед. н., штат

24.

Васютіна Тетяна Миколаївна

професор кафедри педагогіки і методики початкового
навчання , к. пед. н., штат

25.

Коханко Оксана Григорівна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к. пед. н., штат

21.

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта
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26.

Себало Людмила Ігорівна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к. пед. н., штат

27.

Григоренко Вікторія Євгеніївна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к. пед. н., штат

28.

Кондратюк Олена Михайлівна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к. пед. н., штат

29.

Шапошнікова Ірина Миколаївна

професор кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к.пед.н., штат

30.

Бондар Володимир Іванович

професор кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, д.пед.н., штат

31.

Чайченко Валентина Федорівна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, к. пед. н., штат

32.

Лук’янченко Ольга Миколаївна

доцент кафедри педагогіки і методики початкового
навчання , к. пед. н., штат

Страшко Станіслав Васильович - керівник
групи

завідувач кафедри МБВООЖЗ, кандидат біологічних наук,
професор, штат

34.

Ігнатенко Сергій Анатолійович

ст. викладач кафедри МБВООЖЗ, кандидат педагогічних
наук, штат

35.

Воронцова Тетяна Володимирівна

доцент кафедри МБВООЖЗ, кандидат філософських наук,
штат

36.

Шеремет Інеса Володимирівна

доцент кафедри МБВООЖЗ, кандидат педагогічних наук,
доцент, штат

37.

Стельмахівська Валентина Петрівна

доцент кафедри МБВООЖЗ, кандидат медичних наук,
штат

38.

Кузьменко Олександр Петрович

доцент кафедри МБВООЖЗ, кандидат біологічних наук,
штат

39.

Матвієнко Ірина Андріївна

викладач кафедри МБВООЖЗ, аспірант, штат

40.

Кривич Ірина Пантеліївна

професор кафедри МБВООЖЗ, доктор медичних наук,

33.

014 Середня освіта
(Здоров’я людини)
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професор, штат
41.

Мегалінська Ганна Петрівна

доцент кафедри МБВООЖЗ, кандидат біологічних наук,
доцент, штат

42.

Білик Валентина Григорівна

доцент кафедри МБВООЖЗ, кандидат педагогічних наук,
доцент, штат

Куц Олена Володимирівна – керівник групи

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики
викладання української мови та літератури (штат)
доктор філологічних наук, професор кафедри світової
літератури та теорії літератури (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
літератури (штат)
кандидат філологічних наук, професор кафедри
української літератури (штат)
кандидат філологічних наук, професор кафедри
української мови (штат)
доктор філологічних наук, професор кафедри української
літератури (штат)
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
світової літератури та теорії літератури (штат)
кандидат філологічних наук, професор кафедри
української мови (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови (штат)
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
культури української мови (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови (штат)
викладач кафедри журналістики (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
літератури (штат)
кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних
мов за професійним спрямуванням (штат)
доктор філологічних наук, професор кафедри української
літератури (штат)
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
(штат)

43.

014.01 Середня освіта
(Українська мова і література)

44.

Котляренко Світлана Василівна

45.

Аннєнкова Олена Василівна

46.

Александренко Вікторія Вікторівна

47.

Осьмак Ніна Дмитрівна

48.
49.

Шемет
Валентина Григорівна
Бикова Тетяна Валеріївна

50.

Боровська Олена Миколаївна

51.

Дудко Ірина Володимирівна

52.

Сулима Олеся Петрівна

53.

Виноградова Юлія Борисівна

54.

Макарець Юлія Сергіївна

55.
56.

Бєлорусцева Тетяна Миколаївна
Галак Інна Петрівна

57.

Василенко Оксана Миколаївна

58.
59.
60.

Погребенник Володимир Федорович
Матяш-Заяц Людмила Петрівна

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

014 Середня освіта. Мова і
література
014 Середня освіта
014.021 Мова
і література
(англійська)
014 Середня освіта
014.022 Мова
і
(німецька)
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Ніколаєнко Віта Валентинівна – керівник
групи
Вітченко Анастасія Юхимівна
Ісаєва Олена Олександрівна
Буранова Аліна Володимирівна

література

014 Середня освіта
014.023 Мова і література
(французька)
014 Середня освіта
014.025 Мова
і література
(російська)

Охріменко Олена Андріївна
Трубачова Дар’я Володимирівна
Тарасенко Валентина Іванівна
Іванова Людмила Петрівна

69.

Корнієнко Оксана Олександрівна

70.

Позніхіренко Юлія Іванівна

71.

Слива Тетяна Василівна

72.

Аністратенко Лідія Сергіївна

73.

Машкіна Олена Миколаївна

74.

Александрова Лорина Галіківна

75.
76.

Дермель Наталія Михайлівна
Ладиченко Тетяна В’ячеславівна – керівник
групи

014.03 Середня освіта (Історія)

77.

Візер Світлана Олександрівна

78.

Руденко Наталя Василівна

79.

Дробот Іван Іванович

зав.кафедри методики викладання іноземних мов,
кандидат педагогічних наук
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики
викладання іноземних мов
доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри
методики викладання світової літератури
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
методики викладання іноземних мов
старший викладач кафедри романо-германської філології,
кандидат філологічних наук
старший викладач кафедри романо-германської філології,
кандидат педагогічних наук
доцент кафедри слов’янських мов, кандидат педагогічних
наук
професор кафедри слов’янських мов, доктор філологічних
наук
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
світової літератури та теорії літератури
кандидат філологічних наук; доцент кафедри загального
мовознавства і германістики
кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських
мов,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
східних мов
кандидат філологічних наук доцент, кафедри загального
мовознавства і германістики
доцент кафедри методики викладання іноземних мов
старший викладач кафедри романо-германської філології
завідувачка кафедри методики навчання суспільних
дисциплін і гендерної освіти, кандидат історичних наук,
професор кафедри методики (штат)
доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук,
доцент (штат)
доцент кафедри джерелознавства та спеціальних
історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент
(штат)
декан факультету філософії та суспільствознавства,
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професор, доктор історичних наук, професор
80.

Тицький Сергій Іванович

завідувач кафедри, доцент, кандидат історичних наук,
доцент

81.

Бакуменко Олександр Петрович

доцент, кандидат історичних наук

82.

Бакка Тамара Володимирівна

83.

Коляда Ігор Анатолійович

84.

Чернега Петро Макарович

доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін
і гендерної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
(штат)
професор кафедри методики навчання суспільних
дисциплін і гендерної освіти, доктор історичних наук,
професор (штат)
завідувач кафедри етнології та краєзнавства, доктор
історичних наук, професор (штат)
доцент кафедри вищої математики, заст. декана з наукової
та науково-методичної роботи фізико-математичного
факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент

85.

014.04 Середня освіта
(Математика)

Требенко Оксана Олександрівна – керівник
групи

86.

Швець Василь Олександрович

завідувач кафедри математики і теорії та методики
навчання математики, кандидат педагогічних наук,
професор

87.

Школьний Олександр Володимирович

професор кафедри математики і теорії та методики
навчання математики, доктор педагогічних наук, доцент

88.

Яценко Світалана Євгенівна

доцент кафедри математики і теорії та методики
навчання математики, кандидат педагогічних наук, доцент

89.

Забранський Віталій Ярославович

доцент кафедри математики і теорії та методики
навчання математики, кандидат педагогічних наук, доцент

90.

Сушко-Крикун Олександра Сергіївна

доцент кафедри методології та методики навчання фізикоматемватичних дисциплін, кандидат педагогічних наук

91.

Лук»янова Світлана Михайлівна

доцент кафедри математики і теорії та методики
навчання математики, кандидат педагогічних наук, доцент

Плиска Олександр Іванович – керівник групи

завідувач кафедри біології, професор, доктор медичних
наук, штат.

Лебединець Наталія Віталіївна

доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук,

92.
93.

014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
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доцент, штат.
94.

Журавель Наталія Миколаївна

95.

Кустовська Алла Валентинівна

96.

Пархоменко Олександр Вікторович

доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук,
доцент, штат.

Калінін Ігор Васильович – керівник групи
Богатиренко Вікторія Альфредівна
Ковтун Олена Миколаївна
Прибора Наталія Андріївна

завідувач кафедри, доктор біологічних наук,
професор, штатний
доцент, кандидат хімічних наук, доцент, штатний
доцент кафедри хімії, штатний
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент, штатний

Щабельська Валентина Георгіївна – керівник
групи

завідувач кафедри географії, кандидат географічний наук,
доцент, штатний

102.

Яременко-Гасюк Олена Олександрівна

завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних,
доцент, штатний

103.

Буткалюк Катерина Омелянівна

доцент кафедри географії, кандидат географічний наук,
штатний

104.

Гринюк Тетяна Анатоліївна

доцент кафедри географії, кандидат географічних наук,
штатний

105.

Буличева Тамара Валентинівна

доцент кафедри географії, кандидат географічних наук,
штатний

106.

Покась Лілія Антонівна

завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін,
доцент, кандидат педагогічних наук, штатний

107.

Кобернік Сергій Георгійович

професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін,
доктор педагогічних наук, штатний

108.

Міхелі Сергій Володимирович

професор кафедри географії, доктор географічних наук,
штатний

Чумак Микола Євгенійович – керівник групи

завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і

97.

98.
99.
100.
101.

109.

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

доцент кафедри біології, доцент, кандидат біологічних
наук, штатний
доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук,
доцент, штат.
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астрономії, доктор педагогічних наук, доцент
110.

Благодаренко Людмила Юріївна

професор кафедри загальної та прикладної фізики, доктор
педагогічних наук, професор

111.

Горбачук Іван Тихонович

завідувач кафедри методології та методики навчання
фізико-математичних дисциплін вищої школи, кандидат
фізико-математичних наук, професор

112.

Січкар Тарас Григорович

професор кафедри загальної та прикладної фізики,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

113.

Сиротюк Володимир Дмитрович

професор кафедри теорії та методики навчання фізики і
астрономії, доктор педагогічних наук, професор

114.

Кириленко Олена Іванівна

доцент кафедри експериментальної та теоретичної фізики і
астрономії, кандидат педагогічних наук, доцент

115.

Стецик Сергій Павлович

доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і
астрономії, кандидат педагогічних наук, доцент

116.

Касянова Ганна Володимирівна

доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і
астрономії, кандидат педагогічних наук, доцент

117.

Цоколенко Олександр Анатолійович

доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і
астрономії, кандидат педагогічних наук

освіта Струтинська Оксана Віталіївна – керівник
групи

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
інформаційних технологій та програмування

118.
119.

014.09
Середня
Інформатика
(Інформатика)

Єфименко Василь Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних
основ інформатики

120.

Біляй Юрій Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних
основ інформатики

121.

Єфименко Тетяна Олексіївна

старший викладач кафедри інформаційних технологій та
програмування

122.

Рамський Юрій Савіянович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
інформаційних технологій та програмування

Кільдеров Дмитро Едуардович – керівник

декан факультету, професор кафедри теорії і методики

123.

014.10 Середня освіта
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(Трудове навчання та технології)

групи

124.

Голіяд Ірина Семенівна

125.

Жерноклеєв Ігор Васильович

126.

Лозовецька Валентина Терентіївна

127.

Кільдерова Лілія Володимирівна

128.
129.
130.
131.
132.
133.

Олексюк-Казо Лариса Маркіянівна
Дьоміна Жанна Геннадіївна – керівник групи
Тимчик Микола Валерійович
Малечко Тетяна Анатоліївна
Арефьєв Валерій Георгійович
Горбенко Сергій Семенович - керівник групи

014.11 Середня освіта
(Фізична культура)

014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

134.

Гусаченко Оксана Петрівна

135.

Миколінська Світлана Іванівна

136.

Падалка Галина Микитівна

137.

Коробецька Світлана Юріївна

138.

Паньків Людмила Іванівна

139.

Топчієва Ірина Олександрівна

140.
141.

Строгаль Тетяна Юріївна
Буханєвич Вікторія Василівна

142.

Полатайко Олена Михайлівна

143.

Деркач Володимир Федорович

144.

Грицюк Олександра Андріївна

технологічної освіти, креслення та комп»ютерної графіки,
д.пед.н., проф. (штат)
завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти,
креслення та комп»ютерної графіки, к.пед.н., проф. (штат)
професор кафедри теорії і методики технологічної освіти,
креслення та комп»ютерної графіки, д.пед.н., проф. (штат)
професор кафедри теорії і методики технологічної освіти,
креслення та комп»ютерної графіки, д.пед.н., проф. (штат)
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і
методики технологічної освіти, креслення та
комп»ютерної графіки, доцент;
доцент кафедри позашкільної освіти, доц., шт.
кандидат педагогічних наук. доцент кафедри…
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри …
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри…
Доктор педагогічних наук, професор
д.п.н., професор кафедри теорії та методики музичної
освіти, хорового співу і диригування
к.п.н., доцент кафедри теорії та методики музичної освіти,
хорового співу і диригування
к.п.н., доцент кафедри теорії та методики музичної освіти,
хорового співу і диригування
д.п.н., професор кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та
історії музики
к.п.н., професор кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н., професор кафедри теорії та методики музичної
освіти, хорового співу і диригування
к.п.н., доцент кафедри теорії та історії музики
старший викладач кафедри інструментального та
оркестрового виконавства
к.п.н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
н.а. України, професор кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування
доцент кафедри теорії та методики музичної осмвіти,
хорового співу і диригування
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145.

Коваленко Інна Григорівна

146.

Буханевич Вікторія Василівна

147.

Гризоглазова Таміла Іванівна

148.

Степанова Людмила Павлівна

149.

Холоденко Вікторія Олександрівна

150.

Халавчук Віталій Йосипович

151.

Касьянова Вікторія Олександрівна

152.

Жигінас Тетяна Володимирівна

153.
154.

Субіна Оксана Олександрівна – керівник
групи
Титова Наталія Михайлівна

155.

Савенкова Людмила Василівна

156.

015 Професійна освіта.
Документознавство

015 Професійна освіта. Охорона
праці

Шевченко Володимир Вікторович – керівник
групи

157.

Нємченко Юрій Владиславович

158.

Биковський Тімур Валерійович

159.

Бакін Станіслав Олександрович

160.

Шмалєй Світлана Вікторівна

161.

Кучменко Олександр Миколайович

162.
163.

015.36 Професійна освіта
(Технології виробів легкої
промисловості)

Медведенко Ірина Сергіївна - керівник групи
Шевченко Анна Ігорівна

к.п.н., професор кафедри теорії та методики музичної
освіти, хорового співу і диригування
смтарший викладач кафедри інструментального та
оркестрового виконавства
к.п.н., професор кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н., доцент кафедри тенорії та методики музичної
освіти, хорового співу і диригування
к.п.н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
доцент кафедри теорії та методики музичної освіти,
хорового співу і диригування
засл.діяч мистецтв України, доцент кафедри тенорії та
методики музичної освіти, хорового співу і диригування
к.п.н., доцент кафедри теорії та методики постановки
голосу
доцент кафедри теорії та методики професійної
підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент (штат)
завідувач кафедри теорії та методики професійної
підготовки, доктор педагогічних наук, доцент (штат.)
директор бібліотеки, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та методики професійної підготовки
(штат.)
завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та
охорони праці, кандидат педагогічних наук, професор
(штат)
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони
праці, кандидат педагогічних наук, доцент (штат)
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони
праці, кандидат педагогічних наук, доцент (штат)
ст. викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та
охорони праці, кандидат медичних наук (штат)
професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та
охорони праці, доктор педагогічних наук, професор (штат)
ст. викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та
охорони праці, кандидат педагогічних наук (штат)
доцент кафедри промислової інженерії та сервісу, к.пед.н.,
доцент, штат
ст.викладач кафедри промислової інженерії та сервісу,
к.пед.н., штат
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164.
165.
166.
167.

Косяк Інна Василівна
015.37 Професійна освіта
(Аграрне виробництво,
переробка сільськогосподарської продукції та харчові
технології
015.39 Професійна освіта
(Цифрові технології)

Зубар Надія Миколаївна – керівник групи
Волкова Аліна Анатоліївна
Яшанов Сергій Микитович – керівник групи

168.

Шпильовий Юрій Вікторович

169.

Слабошевська Тетяна Миколаївна

170.
171.
172.

Бордюк Олександр Миколайович

173.
174.
175.

Федоренко Ігор Васильович

Макаренко Леся Леонідівна

176.

Пригодій Микола Анатолійович – керівник
групи
Іщенко Світлана Михайлівна

177.

Медведенко Ірина Сергіївна

178.

015 Професійна освіта (Сфера
обслуговування)

016 Спеціальна освіта
016.01 Логопедія

Шеремет Марія Купріянівна – керівник групи

179.

Федоренко Світалана Володимирівна

180.

Тарасун Валентина Володимирівна

181.

Конопляста Світалана Юріївна

182.

Мартиненко Ірина Володимирівна

183.

Коломієць Юлія Вікторівна

184.

Базима Наталія Валентинівна

185.

Качуровська Оксана Борисівна

доцент кафедри промислової інженерії та сервісу, к.пед.н.,
штат
професор кафедри промислової інженерії та сервісу,
к.тех.н.,доцент штат
ст.викладач кафедри промислової інженерії та сервісу,
завідувач кафедри інформаційних систем і технологій,
д.п.н., професор, штатний
доцент кафедри інформаційних систем і технологій, к.п.н.,
штатний
доцент кафедри інформаційних систем і технологій, к.п.н.,
штатний
доцент кафедри інформаційних систем і технологій ,
к.п.н., штатний
професор кафедри інформаційних систем і технологій,
д.п.н., професор, штатний
доцент кафедри інформаційних систем і технологій, к.п.н.,
доцент, штатний
зав.кафедри промислової інженерії та сервісу., професор,
д.пед.н., штат
ст.викладач кафедри промислової інженерії та сервісу ,
штат
доцент кафедри промислової інженерії та сервісу, к.пед.н.,
штат
професор кафедри логопедії та логопсихології, доктор
педагогічних наук, професор
завідувач кафедри логопедії та логопсихології, професор,
доктор педагогічних наук, професор
професор кафедри логопедії та логопсихології, доктор
педагогічних наук, професор
професор кафедри логопедії та логопсихології, доктор
педагогічних наук, професор
професор кафедри логопедії та логопсихології, доктор
педагогічних наук, доцент
доцент кафедри логопедії та логопсихології, кандидат
педагогічних наук, доцент
доцент кафедри логопедії та логопсихології, кандидат
педагогічних наук
доцент кафедри логопедії та логопсихології, кандидат
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186.

Ковальчук Жанна Михайлівна

187.

Козинець Олександр Володимирович

188.

Коломієць Юлія Вікторівна

189.

Корнєв Сергій Іванович

190.
191.

Піонківська Галина Станіславівна – керівник
групи
Синьов Віктор Миколайович

192.

Супрун Микола Олексійович

193.

Ханзерук Лілія Олексіївна

194.

Геращенко Світалана Іванівна

195.

Омельянович Ірина Миколаївна

196.

Шульженко Діна Іванівна

197.

Піонківська Галина Станіславівна

198.

Кузьмінська Євгенія Олексіївна

199.

Чепурна Людмила Георгіївна

200.

016 Спеціальна освіта
016.02 Олігофренопедагогіка

201.

Заплатинська Анна Богданівна – керівник
групи
Родненок Марина Єгорівна

202.

Глоба Олександр Петрович

203.

Круглик Оксана Петрівна

204.
205.

016 Спеціальна освіта
016.03 Ортопедагогіка

016 Спеціальна освіта
016.04 Сурдопедагогіка

Черненко Тетяна Віталіївна
Фомічова Людмила Іванівна – керівник групи

педагогічних наук, доцент
Старший викладач кафедри логопедії та логопсихології.
Кандидат педагогічних наук
доцент кафедри логопедії та логопсихології, кандидат
педагогічних наук, доцент
доцент кафедри логопедії та логопсихології, кандидат
педагогічних наук, доцент
доцент кафедри логопедії та логопсихології, кандидат
педагогічних наук, доцент
завідувач кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат
психологічних наук, доцент (штат)
професор кафедри психокорекційної педагогіки, доктор
психологічних наук, професор (штат)
професор кафедри психокорекційної педагогіки, доктор
психологічних наук, професор (штат)
доцент кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат
психологічних наук, доцент (штат)
доцент кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат
психологічних наук, доцент (штат)
доцент кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат
психологічних наук, доцент (штат)
професор кафедри психокорекційної педагогіки, доктор
психологічних наук, професор (штат)
завідувач кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат
психологічних наук, доцент (штат)
доцент кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат
педагогічних наук, штатний
доцент кафедри психокорекційної педагогіки, кандидат
педагогічних наук, штатний
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
ортопедагогіки та ортопсихології
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
ортопедагогіки та ортопсихології
доктор педагогічних наук, професор кафедри
ортопедагогіки та ортопсихології
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
ортопедагогіки та ортопсихології
ст.викладач кафедри ортопедагогіки та ортопсихології
завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології
імені М.Д.Ярмаченка, доктор психологічних наук, доцент

13
206.
207.
208.
209.
210.

016 Спеціальна освіта
016.05 Тифлопедагогіка

211.
212.
213.
214.
215.

017 Фізична культура і спорт

216.
217.
218.
219.

022 Дизайн

(штат)
Малина Лариса Олексіївна
доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені
М.Д.Ярмаченка, кандидат педагогічних наук, доцент
(штат)
Гренюк Лілія Степанівна
доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені
М.Д.Ярмаченка, кандидат психологічних наук, доцент
(штат)
Горлачов Олександр Сергійович
доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені
М.Д.Ярмаченка, кандидат психологічних наук, доцент
(штат)
Тимофієнко Наталія Вікторівна
доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені
М.Д.Ярмаченка, кандидат психологічних наук, доцент
(штат)
Синьова Євгенія Павлівна - керівник групи
завідувач кафедри офтальмопедагогіки та
офтальмопсихології, доктор психологічних наук,
професор
Медведок Лілія Григорівна
доцент кафедри офтальмопедагогіки та
офтальмопсихології, кандидат педагогічних наук, доцент
Сасіна Ірина Олександрівна
доцент кафедри офтальмопедагогіки та
офтальмопсихології, кандидат психологічних наук,
доцент
Гребенюк Тетяна Миколаївна
доцент кафедри офтальмопедагогіки та
офтальмопсихології, кандидат психологічних наук,
доцент
Паламар Олена Михайлівна
доцент кафедри офтальмопедагогіки та
офтальмопсихології, кандидат педагогічних наук, доцент
Медведєва Ірина Михайлівна – керівник доктор педагогічних наук, професор
групи
Бондар Тетяна Костянтинівна
кандидат педагогічних наук. доцент кафедри…
Березовський Василь Анатолійович
кандидат педагогічних наук. доцент кафедри…
Воловик Наталія Іванівна
доктор педагогічних наук, професор
Дерман Лілія Миколаївна - керівник групи
завідувач кафедри дизайну та реклами, доцент, кандидат
філософських наук

220.

Сковронський Богдан Володимирович

доцент, кандидат філософських наук

221.

Бугай Наталія Ярославівна

старший викладач, кандидат філософських наук

Шевнюк Олена Леонідівна – керівник групи

проф., докт.пед.н., кафедра образотворчого мистецтва,
WoS, В2, штат

222.

023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
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223.

Сова Ольга Сергіївна

доцент, канд.пед.н., кафедра образотворчого мистецтва,
В2, Scopus, штат

224.

Руденко Іраїда Володимирівна

доцент, канд.пед.н., кафедра образотворчого мистецтва,
В2, Scopus, штат

225.

Смірнова Оксана Олексіївна

доцент, канд.пед.н., кафедра образотворчого мистецтва,
В2, Scopus, штат

226.

Козак Тетяна Валентинівна

доцент, канд.пед.н., кафедра педагогіки і психології
дошкільної освіти, штат

Козинко Лілія Леонідівна – керівник групи
Білошкурський Володимир Степанович
Кисель Дарія Петрівна
Джумеля Адріана Зеновіївна
М’ялківська Світлана Адріївна
Піменова Людмила Олександрівна
Гуральник Наталія Павлівна – керівник групи

к.п.н., доцент кафедри хореографії
доцент кафедри хореографії
старший викладач кафедри хореографії
старший викладач кафедри хореографії
доцент кафедри хореографії
доцент кафедри хореографії
д.п.н., професор кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
д.п.н., професор кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н., професор кафедри теорії та методики постановки
голосу
к.п.н., професор кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н., професор кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н.. доцент кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства
к.п.н, доцент кафедри тенорії та методики музичної
освіти
доцент кафедри інструментального та оркестрового
виконавства
к.п.н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного виконавства

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

234.

Щолокова Ольга Пилипівна

235.

Тоцька Людмила Олексіївна

236.

Завадська Тетяна Миколаївна

237.

Мельник Ольга Петрівна

238.

Згурська Наталія Миколаївна

239.

Лисіна Наталія Ігорівна

240.

Скопич Алла Володимирівна

241.

Кузнецова Ольга Володимирівна

242.

Петренко Валентина Яківна

243.

Соколова Ольга Валеріївна

15
244.

Федоришин Василь Ілліч

245.

Савчук Галина Михайлівна

246.
247.

Колосова Ельвіра Георгіївна
Чеченя Костянтин Анатолійович

248.

Іванський Роман Іванович

249.

Петренко Валентина Яківна

250.

028 Менеджмент соціокультурної
діяльності

Кочубей Наталія Василівна – керівник групи

засл.діяч.мистецтв, д.п.н., професор кафедри
інструментального та оркестрового виконавства, декан
факультету
професор кафедри теорії та методики музичної освіти,
хорового співу і диригування
доцент кафедри теорії і методики постановки голосу
засл.діяч мистецтв України, канд..мистецтвознавства,
професор, зав.кафедрою інструментального та
оркестрового виконавства
Н.а.України, професор кафедри інструментального та
оркестрового виконавства
доцент кафедри інструментального та оркестрового
виконавства
д.філос.н., професор, професор кафедри менеджменту та
інноваційних технологій соціокультурної діяльності
(штат)

251.

Любарець Владислава Вікторівна

д. пед.н., професор, професор кафедри менеджменту та
інноваційних технологій соціокультурної діяльності
(штат)

252.

Бунтова Наталія Василівна

к. екон.н., професор, професор кафедри менеджменту та
інноваційних технологій соціокультурної діяльності
(штат)

253.

Гриньків Андрій Петрович

к.філос.н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності (штат)

254.

Нестерова Марія Олександрівна

д.філос.н., професор, професор кафедри менеджменту та
інноваційних технологій соціокультурної діяльності
(штат)

255.

Коваленко Оксана Миколаївна

к.істор.н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності (штат)

256.

Родінова Наталія Леонідівна

к.істор.н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності (штат)

257.

Лисакова Ірина Василівна

к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності (штат)

258.

029 Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

16
Цимбал Світлана Миколаївна – керівник
групи

к.філос.н.. доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності (штат)

259.

Воронова Галина Віталіївна

к.філос.н.. доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності (штат)

260.

Терещенко Марина Миколаївна

к.філос.наук, ст. викладач кафедри менеджменту та
інноваційних технологій соціокультурної діяльності

Бондаренко Віктор Дмитрович - керівник
групи

завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства,
професор, доктор філософських наук, професор

262.

Брильов Денис Валентинович

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри
богослов’я та релігієзнавства,

263.

Басаурі Зюзіна Анна Марія

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри
богослов’я та релігієзнавства,

264.

Корнійчук Юлія Юріївна

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри
богослов’я та релігієзнавства,

265.

Остащук Іван Богданович

професор, доктор філософських наук, професор кафедри
богослов’я та релігієзнавства,

Потильчак Олександр Валентинович –
керівник групи

завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних
історичних дисциплін, доктор історичних наук, професор
(штат),
професор кафедри історії України, кандидат історичних
наук, професор (штат)
завідувач кафедри всесвітньої історії, кандидат
економічних наук, доцент (штат)
завідувач кафедри історії та археології слов’ян, доктор
історичних наук, професор (штат)
доцент кафедри етнології та краєзнавства, кандидат
історичних наук, доцент (штат)
доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін
і гендерної освіти (штат)
професор кафедри історії та археології слов’ян, доктор
історичних наук, професор (штат);
завідувач кафедри історії України, доктор історичних
наук, професор (штат)
професор кафедри джерелознавства та спеціальних

261.

266.

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

267.

Іванова Людмила Георгіївна

268.

Осмоловський Сергій Олександрович

269.

Журба Михайло Анатолійович

270.

Телегуз Андрій Володимирович

271.

Загребельна Ніна Іванівна

272.

Доценко Віктор Олегович

273.

Борисенко Володимир Йосипович

274.

Шарпатий Віктор Григорович

17
275.

Шевченко Олег Тарасович

276.

Бабенко Роман Вікторович

277.

033 Філософія

Мозгова Наталія Григорівна – керівник групи

історичних дисциплін, доктор історичних наук, професор
(штат)
доцент кафедри джерелознавства та спеціальних
історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент
(штат)
доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних
наук, доцент (штат)
завідувач кафедри філософії, професор, доктор
філософських наук, професор кафедри філософії

278.

Матюшко Богдан Костянтинович

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії

279.

Глушко Тетяна Петрівна

професор, доктор філософських наук, доцент кафедри
філософії

280.

Адаменко Надія Богданівна

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії

281.

Немчинов Ігор Геннадійович

професор, доктор філософських наук, професор

282.

Крилова Світлана Анатоліївна

завідувач кафедри культурології та філософської
антропології, професор, доктор філософських наук,
професор кафедри філософії

283.

Облова Людмила Анатоліївна

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії

Мєднікова Галина Сергіївна – керівник групи

професор, доктор філософських наук, професор

285.

Гурова Інна Володимирівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент

286.

Кирилова Ольга Олексіївна

доцент, доктор культурології, доцент

287.

Ляшенко Лідія Леонідівна

кандидат культурології, старший викладач

Гальона Наталія Павлівна - керівник групи

кандидат філологічних наук, професор кафедри
української мови (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
літератури (штат)
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних
мов за професійним спрямуванням (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української

284.

288.

034 Культурологія

035.01 Філологія
(Українська мова та література)

289.

Блєдних Тетяна Юріївна

290.

Бреславець Надія Олександрівна

291.

Векуа Наталія Володимирівна

18
мови (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
літератури (штат)
кандидат філологічних наук, професор кафедри
української літератури (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови (штат)

292.

Григоренко Ірина Василівна

293.

Савченко Ірина Віталіївна

294.

Марчило Лариса Миколаївна

295.

Ткаченко Тетяна Василівна

кандидат філологічних наук, доцент
стилістики української мови (штат)

296.

Леута Олександр Іванович

297.

Ліпницька Інна Миколаївна

298.

Підкамінна Людмила Василівна

доктор філологічних наук, професор кафедри української
мови (штат)
кандидат філологічних наук, професор кафедри
української літератури (штат)
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
стилістики української мови (штат)

299.

Шевчук Світлана Вікторівна

300.

035 Філологія

Кравцова Юлія Валентинівна
групи

301.

035
Філологія
035.041 Германські мови і
літератури (переклад включно),
перша - англійська
035
Філологія
035.034 Слов’янські мови і
літератури (переклад включно),
перша - російська

Макухіна Тетяна Володимирівна

035
Філологія
035.043 Германські мови і
літератури (переклад включно),
перша - німецька
035
Філологія
035.055 Романські мови і
літератури (переклад включно),

Гринюк Оксана Степанівна

302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Гордієнко Леся Олександрівна
Слива Тетяна Василівна
Стась Тетяна Володимирівна
Костюк Олена Миколаївна

Анохіна Тетяна Олександрівна
Юферева Олена Володимирівна

кафедри

асистент кафедри журналістики (штат)
- керівник зав.кафедри слов’янських мов, доктор філологічних наук,
професор
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської
філології
кандидат педагогічних наук доцент загального
мовознавства і германістики
кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських
мов,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських
мов
кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової
літератури та теорії літератури
доцент кафедри методики викладання іноземних мов,
кандидат філологічних наук
доктор філологічних наук, доцент кафедри романогерманської філології
доктор філологічних наук, професор кафедри світової
літератури та теорії літератури

19
309.
310.

311.
312.

перша - французька
Переклад
035
Філологія
035.041 Германські мови і
літератури (переклад включно),
перша - англійська
035
Філологія
035.10 Прикладна лінгвістика

Алексєєва Ольга Миколаївна
Леміш Наталія Євгеніївна

Орлова Юлія Валентинівна
Матвеєва Світлана Анатоліївна

доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства і перекладу, кандидат філологічних наук
професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства і перекладу, доктор філологічних наук
доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства і перекладу, кандидат філологічних наук
доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства і перекладу, доктор філологічних наук
доктор філологічних наук, професор кафедри методики
викладання світової літератури
кандидат військових наук, доцент кафедри загального
мовознавства і германістики,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської
філології
кандидат філологічних наук, доцент кафедри східних мов,

313.

Клименко Жанна Валентинівна

314.

Качанов Валерій Іванович

315.

Калитюк Лілія Петрівна

316.

Колодко Сергій Анатолійович

317.

Шопін Павло Юрійович

318.

Сокорчук Віталія Миколаївна

доктор філософії, старший викладач кафедри прикладної
лінгвістики, порівняльного мовознавства і перекладу
старший викладач кафедри романо-германсь кої філології

319.

Подзигун Аліна Сергіївна

викладач кафедри східних мов

320.

Семії Кая

викладач кафедри східних мов

Соловій Роман Павлович – керівник групи

професор, доктор філософських наук. професор кафедри
богослов»я та релігієзнавства
професор, доктор філософських наук. професор кафедри
богослов»я та релігієзнавства
доцент кафедри економіки освіти, кандидат економічних
наук, доцент (штат)
професор
кафедри
економіки
освіти.
кандидат
економічних наук. професор (штат);
доцент кафедри економіки освіти, кандидат економічних
наук, доцент (штат)
доцент кафедри економіки освіти, кандидат економічних
наук, доцент (штат)
доцент кафедри економіки освіти, кандидат економічних

321.

041 Богослов’я

322.
323.

Чорноморець Юрій Павлович
051 Економіка

Седляр Діана Олександрівна - керівник групи

324.

Радченко Володимир Васильович

325.

Красман Наталія Валеріївна

326.

Бицюра Юрій Васильович

327.

Унінець Ірина Михайлівна
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Сандугей Валентина Василівна

328.

330.

Бабкіна Ольга Володимирівна – керівник
групи
Остапенко Марина Анатоліївна

331.

Горбатенко Ірина Анатоліївна

332.

Дьоміна Оксана Сергіївна

333.

Карнаух Анна Анатоліївна

334.

Новакова Олена Вікторівна

335.

Остапенко Марина Анатоліївна

329.

336.
337.
338.

052 Політологія

053 Психологія

Булах Ірина Сергіївна - керівник групи

наук, доцент (штат)
доцент кафедри економіки освіти, кандидат економічних
наук, доцент (штат)
завідувач кафедри політичних наук, доктор політичних
наук, професор кафедри політичних наук, (штат)
доктор політичних наук, професор кафедри політичних
наук, доцент (штат)
кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних
наук (штат)
кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних
наук (штат)
кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних
наук (штат)
доктор політичних наук, професор кафедри політичних
наук (штат)
доктор політичних наук, професор кафедри політичних
наук, доцент (штат)
доктор психологічних наук, професор (штат)

Руденко Лілія Миколаївна

завідувач кафедри спеціальної психології та медицини,
доктор психологічних наук, професор

339.

Супрун Дар’я Миколаївна

професор кафедри спеціальної психології та медицини,
доктор педагогічних наук, професор

340.

Афузова Ганна Валеріївна

доцент кафедри спеціальної психології та медицини,
кандидат психологічних наук, доцент

341.

Марусинець Мар’яна Михайлівна

професор,
доктор
педагогічних
наук,
кандидат
психологічних наук, професор кафедри психології і
педагогіки

342.

Попелюшко Роман Павлович

доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
практичної психології

343.

Митник Олександр Якович

завідувач кафедри практичної психології, доктор
педагогічних наук, кандидат психологічних наук,
професор кафедри практичної психології

344.

Андрущенко Тетяна Вікторівна

доктор політичних наук, професор, зав.кафедри
політичної психології та міжнародних відносин

345.
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Пасічніченко Світлана Вікторівна

346.

Кашпур Юрій Михайлович

347.

Бігун Неля Іванівна

348.

Мозгова Галина Петрівна

349.

Ханецька Тетяна Іванівна

350.

Вольнова Леся Миколаївна

351.

Федоренко Алла Федорівна

352.

Отич Дарія Дмитрівна

353.

Долинська Любов Василівна

354.

Зеленін Всеволод Володимирович

355.
356.
357.

Гуменюк Алла Германівна

358.

Дьоміна Ганна Анатоліївна

359.

Співак Любов Миколаївна

360.
361.
362.

Ставицька Світлана Олексіївна

363.

Волошина Валентина Віталіївна

Бушуєва Тетяна Володимирівна
054 Соціологія

Черній Людмила Віталіївна – керівник групи

364.

Чернова Катерина Олексіївна

365.

Євтух Володимир Борисович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
політичної психології та міжнародних відносин
кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри
теоретичної та консультативної психології (штат)
кандидат психологічних наук, доцент. Доцент кафедри
теоретичної та консультативної психології (штат)
завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук .
завідувач кафедри психосоматики та політичної
реабілітації (штат)
доцент, кандидат психологічних наук . доцент кафедри
психосоматики та політичної реабілітації (штат)
доцент, кандидат педагогічних наук. доцент
психосоматики та політичної реабілітації (штат)
доцент кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії, кандидат психологічних наук, доцент (штат)
доцент кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії, кандидат психологічних наук, доцент (штат)
завідувач кафедри психології, професор, кандидат
психологічних наук, професор
кандидат психологічних наук, професор, професор
кафедри політичної психології та міжнародних відносин
штат
доктор політичних наук, доцент,
доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри
теоретичної та консультативної психології (штат)
доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації (штат)
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації
завідувачка кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії, доктор психологічних наук, професор (штат)
професор кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії, кандидат психологічних наук, доцент (штат)
завідувачка кафедри соціології та публічних комунікацій,
кандидат історичних наук, доцент, штат
доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології
та публічних комунікацій, штат
Доктор історичних наук, професор, декан факультету,
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366.

Кісла Ганна Олександрівна

367.

Булатевич Микола Миколайович

368.
369.
370.

Харитоненко Олена Іванівна – керівник
групи
Конєєва Олена Олексіївна
Лобода Тетяна Михайлівна

371.

Цівун Наталія Володимирівна

372.

Марків Олександра Тимофіївна

373.

Сидоренко Наталія Миколаївна

374.

Калита Оксана Михайлівна

375.

061 Журналістика

073 Менеджмент

Жижко Тетяна Анатоліївна – керівник групи

сумісник
Кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри
соціології та публічних комунікацій, штат
Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології
та публічних комунікацій, штат
кандидат
філологічних
наук,
доцент
кафедри
журналістики (штат)
старший викладач кафедри української мови (штат)
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культури
української мови (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики
української мови (штат)
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики
(штат)
доктор
філологічних
наук,
професор
кафедри
журналістики (штат)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики
української мови (штат)
професор кафедри управління. інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції, доктор філос..н., професор
(шт.)

376.

Крохмаль Наталія Василівна

професор кафедри управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції, к.філос.н., доцент (шт.)

377.

Бех Юлія Володимирівна

професор кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності, д.філос.н.,
професор (шт.)

378.

Курган-Баковеєва Яна Миколаївна

доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції, к.політ.н., доцент (шт.)

379.

Аверіна Ольга Іванівна

доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції, к.філос.н., доцент (шт.)

380.

Скібіцький Олександр Миколайович

к.філос.н., доцент кафедри методології науки та
міжнародної освіти (штат)

381.

Кивлюк Ольга Петрівна

д.філос.н., професор кафедри методології науки та
міжнародної освіти (штат)

23
382.

Рябека Олександр Григорович

професор кафедри управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції, д.філос.н., доцент (шт.)

386.

Стеценко Валентина Юріївна – керівник
групи
Огірко Ростислав Семенович

387.

Жмур Юлія Михайлівна

388.

Пєсцов Руслан Геннадійович

389.

Шитий Станіслав Ігорович

завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних
дисциплін, доктор юридичних наук, професор (штат)
завідувач кафедри теорії та історії держави і права,
кандидат юридичних наук, професор кафедри теорії та
історії держави і права, доцент (штат)
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства
та галузевих юридичних дисциплін (штат)
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства
та галузевих юридичних дисциплін (штат)
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії
держави і права (штат)

383.
384.
385.

390.

081 Право

101 Екологія

Волошина Наталія Олексіївна –
керівник групи

завідувач кафедри екології, доктор біологічних наук,
професор, штатний

391.

Шевченко Валентина Григорівна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології,
штатний

392.

Лазебна Ольга Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології,
штатний

393.

Гармата Олександр Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології,
штатний

394.

Лавріненко Вікторія Михайлівна

кандидат біологічних наук, старший викладач
кафедри екології, штатний

395.

Компанець Едуард Вікторович

кандидат сільськогоспо-дарських наук, доцент кафедри
екології, штатний

Шут Микола Іванович – керівник групи

завідувач кафедри загальної та прикладної фізики, доктор
фізико-математичних наук, професор

397.

Філоненко Михайло Миколайович

доцент кафедри експериментальної та теоретичної фізики і
астрономії, кандидат фізико-математичних наук, доцент

398.

Павлова Наталія Юріївна

доцент кафедри експериментальної та теоретичної фізики і

396.

104 Фізика та астрономія
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астрономії, кандидат фізико-математичних наук, доцент
399.

Працьовитий Микола Вікторович – керівник
групи

декан фізико-математичного факультету, доктор фізикоматематичних наук, професор

400.

Гончаренко Яніна Володимирівна

завідувач кафедри вищої математики, кандидат фізикоматематичних наук, доцент

401.

Торбін Григорій Мирославович

проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних
наук, професор

402.

Кондратьєв Юрій Григорович

професор кафедри методології та методики навчання
фізико-математичних дисциплін вищої школи, доктор
фізико-математичних наук, професор

403.

Нікіфоров Роман Олексійович

завідувач кафедри математичного аналізу та
диференціальних рівнянь, кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Кудін Анатолій Петрович – керівник групи

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри програмної інженерії, штат

405.

Кархут Володимир Ярославович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри програмної
інженерії, штат

406.

Малежик Петро Михайлович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
програмної інженерії, штат

407.

Снігур Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
програмної інженерії, штат

Франчук Василь Михайлович – керівник
групи

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
комп»ютерної інженерії та освітніх вимірювань, штат

409.

Малежик Михайло Павлович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри комп»ютерної інженерії та освітніх вимірювань,
штат

410.

Гасанов Айдин Сардар огли

доктор технічних наук, професор, професор кафедри
комп»ютерної інженерії та освітніх вимірювань, штат

411.

Майданюк Іван Вікторович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

404.

408.

111 Математика

121
Інженерія
забезпечення

програмного

122 Комп'ютерні науки
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комп»ютерної інженерії та освітніх вимірювань, штат
412.

Бех Володимир Павлович – керівник групи

зав. кафедри кафедри управління, інформаційноаналітичної діяльності та євроінтеграції, д.філос.н.,
професор (шт.)

413.

Чепуренко Янна Олексіївна

доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції, к.іст.н., доцент, ст. н.с. (шт.)

414.

Качан Ганна Миколаївна

доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції, к.економ.н. (сум.)

415.

Герасимова Ельвіра Миколаївна

професор кафедри соціальної філософії; філософії освіти
та освітньої політики, д.філос.н., професор
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інформаційних технологій та програмування, штат

416.

124 Системний аналіз

126 Інформаційні
технології

системи

та Твердохліб Ігор Анатолійович – керівник
групи

417.

Кузьміна Наталія Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор
кафедри теоретичних основ інформатики, штат

418.

Самусенко Петро Федорович

доктор фізико-математичних наук, доцент, професор
кафедри теоретичних основ інформатики, штат

Сущенко Людмила Петрівна – керівник групи
Іванова Любов Іванівна
Путров Сергій Юрійович
Мерзлікіна Ольга Анатоліївна
Мерзлікіна Ольга Анатоліївна
Іванова Любов Іванівна
Карпенко Олена Георгіївна – керівник групи

доктор педагогічних наук, професор
доктор педагогічних наук, професор
доктор педагогічних наук, професор
кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент
кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент
доктор педагогічних наук, професор
професор кафедри соціальної педагогіки,
доктор
педагогічних наук, професор (штат)
кандидат державного управління. ст.викладач кафедри
теорії та технології соціальної роботи (штат)
доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та
технології соціальної роботи штат
доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та
технології соціальної роботи штат
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та
технології соціальної роботи, штат
завідувач кафедрою соціальної політики, доктор
філософських наук, професор

419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.

227 Фізична терапія, ерготерапія

231 Соціальна робота

Івженко Інна Борисівна

428.

Савельчук Ірина Борисівна

429.

Тернопільська Валентина Іванівна

430.

Голубенко Тетяна Олександрівна

431.

232 Соціальне забезпечення

Ярошенко Алла Олександрівна – керівник
групи

26
432.

Патинок Оксана Петрівна

433.

Коновалова Марта Валеріівна

434.

Сухицька Наталія Валеріівна

435.
436.

Мариніч Оксана Миколаївна
Чернін Ігор Маркович

438.

Кравченко Алла Володимирівна –
керівник групи
Бикова Марія Дмитрівна

439.

Борисова Оксана Володимирівна

437.

242 Туризм

доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук,
штатний
асистент кафедри туризму, кандидат географічних
наук, штатний
доцент кафедри туризму, кандидат географічних
наук., доцент

Вашкевич Віктор Миколайович – керівник
групи

завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти
та освітньої політики, доктор філософських наук,
професор (штат)

441.

Горохов Сергій Вікторович

доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики, кандидат історичних наук, доцент
(штат)

442.
443.

Костенко Анастасія Михайлівна

ст. викладач кафедри соціальної філософії, філософії
освіти та освітньої політики, кандидат філософських наук,
магістр з державного управління (штат)

Стоян Тетяна Андріївна – керівник групи

завідувачка кафедри міжнародних та регіональних студій,
доктор історичних наук, професор
декан історичного факультету, кандидат історичних наук,
доцент (штат)
професор кафедри міжнародних та регіональних студій,
кандидат філософських наук (штат)
канд. істор. наук, ст. викладач кафедри міжнародних та
регіональних студій, кандидат історичних наук, доцент
(штат)

440.

444.
445.
446.
447.
448.
449.

281 Публічне управління та
адміністрування

професор кафедри соціальної політики, кандидат
психологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної політики, кандидат наук з
державного управління, старший викладач
доцент кафедри соціальної політики, кандидат юридичних
наук, доцент
викладач кафедри соціальної політики
доцент кафедри соціальної політики, кандидат
економічних наук. Доцент

291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

Мелещенко Тетяна Володимирівна
Цибух Валерій Іванович
Богатирчук Катерина Олександрывна

