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Про затвердження проектних груп 

 

Затвердити пропозиції щодо кандидатур членів проєктних груп усіх освітніх 

програм початкового рівня (короткий цикл) молодший бакалавр, першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів і третього рівня доктора 

філософії на 2020/2021 н.р. 
№ 

з/п 

ПІП Посада Науковий ступінь Вчене звання 

Інженерно-технологічний інститут 
ОП «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Хавхун Галина 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри дизайну к.арх. доцент 

2 Гук Леонід Йосипович  Професор кафедри дизайну - Заслужений 

працівник 

культури 

України 

3 Ломовський Анатолій 

Іванович 

Доцент кафедри дизайну - член СХУ 

ОП «Хімічні технології та інженерія» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»: 

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Кущевська Ніна 

Федорівна – керівник 

проєктної групи 

Професорка кафедри 

сучасної інженерії та 

нанотехнологій 

д.т.н. професор 

2 Брускова Діана-Марія 

Ярославівна  

Доцент кафедри сучасної 

інженерії та 

нанотехнологій 

к.х.н. доцент 

3 Габ Ангеліна Іванівна Доцент кафедри сучасної 

інженерії та 

нанотехнологій 

к.х.н. доцент 

4 Шахнін Дмитро 

Борисович 

Доцент кафедри сучасної 

інженерії та 

нанотехнологій 

к.х.н. доцент 

ОП «Харчові технології» спеціальності 181 Харчові технології:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Калакура Марія 

Михайлівна – керівник 

проєктної групи 

Професорка кафедри 

технології харчування 

к.т.н. професор 

2 Ратушенко Антоніна Доцент кафедри технології к.т.н. доцент 



Тарасівна харчування 

3 Бублик Галина 

Аврамівна 

Доцент кафедри технології 

харчування 

к.т.н. доцент 

4 Юліна Антоніна Іллівна Доцент кафедри технології 

харчування 

к.т.н. доцент 

ОП «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Малишев Віктор 

Володимирович – 

керівник проєктної 

групи 

Професор кафедри 

автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки 

д.т.н. професор 

2 Косенко Валерій 

Анатолійович 

Професор кафедри 

автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки 

к.т.н. доцент 

3 Докуніхін Валерій 

Зосимович 

Доцент кафедри 

автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки 

к.т.н. доцент 

4 ЗалюбовськийМарк 

Геннадійович 

Доцент кафедри 

автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки 

к.т.н. - 

Інститут права та суспільних відносин 
ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: 

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні, третій рівень (доктора філософії) 

1 Бригінець Олександр 

Олексійович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

цивільного, 

господарського, 

адміністративного права та 

правоохоронної діяльності 

д.ю.н. доцент 

2 Тихомиров Олександр 

Деонисович 

Професор кафедри 

конституційного права та 

теоретико-правових 

дисциплін 

д.ю.н. професор 

3 Рябошапко Леонід 

Іванович 

Професор кафедри 

конституційного права та 

теоретико-правових 

дисциплін 

д.ю.н. професор 

ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: перший 

(бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Кіслов Денис 

Васильович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

міжнародного права, 

міжнародних відносин та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

д.н. з держ. упр. доцент 

2 Лісовський Петро 

Михайлович 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

міжнародних відносин та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

д.філос.н. доцент 

3 Савич Віта Олексіївна Доцент кафедри 

міжнародного права, 

к.політ.н. - 



міжнародних відносин та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Інститут соціальних технологій 

ОП «Спеціальна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Базиленко Анастасія 

Костянтинівна – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувачка кафедри 

соціальної роботи і 

педагогіки 

к.псих.н. доцент 

2 Іванова Ірина Борисівна Доцент кафедри соціальної 

роботи і педагогіки 

к.пед.н. доцент 

3 Євдокимова Валентина 

Володимирівна 

Доцент кафедри соціальної 

роботи і педагогіки 

к.соц.н. доцент 

ОП «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»:  

третій рівень (доктора філософії) 

1 Адирхаєв Сослан 

Георгійович – керівник 

проєктної групи 

Директор Інституту 

соціальних технологій 

д.пед.н. доцент 

2 Адирхаєва Людмила 

Вікторівна 

Завідувачка кафедри 

фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного 

виховання 

к.пед.н. доцент 

3 Шамич Олександр 

Миколайович 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії та 

фізичного виховання 

к.пед.н. доцент 

ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні, третій рівень (доктора філософії) 

1 Дубчак Галина 

Михайлівна – керівник 

проєктної групи 

Професорка кафедри 

психології 

д.псих.н. доцент 

2 Чиханцова Олена 

Анатоліївна 

Доцент кафедри психології к.псих.н. доцент 

3 Федорченко Ірина 

Миколаївна 

Доцент кафедри психології к.філос.н. доцент 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Адирхаєва Людмила 

Вікторівна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного 

виховання 

к.пед.н. доцент 

2 Адирхаєв Сослан 

Георгійович 

Директор Інституту 

соціальних технологій 

д.пед.н. професор 

3 Шамич Олександр 

Миколайович 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії та 

фізичного виховання 

к.пед.н. доцент 

4 Любенко Валерій 

Олексійович 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії та 

фізичного виховання 

к.м.н. доцент 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 



1 Іванова Ірина Борисівна 

– керівник проєктної 

групи 

Доцент кафедри соціальної 

роботи і педагогіки 

к.пед.н. доцент 

2 Базиленко Анастасія 

Костянтинівна 

Завідувачка кафедри 

соціальної роботи і 

педагогіки 

к.псих.н. доцент 

3 Євдокимова Валентина 

Володимирівна 

Доцент кафедри соціальної 

роботи і педагогіки 

к.соц.н. доцент 

Інститут економіки та менеджменту 
ОП «Економіка» спеціальності 051 «Економіка: третій рівень (доктора філософії) 

1 Дубас Ростислав 

Григорович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

менеджменту 

д.е.н. професор 

2 Забута Нані Вікторівна Доцент кафедри фінансів 

та обліку 

к.е.н. доцент 

3 Нестеренко Світлана 

Сергіївна 

Директорка Інституту 

економіки та менеджменту 

к.е.н. доцент 

ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Сук Леонід 

Кіндратович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

фінансів та обліку 

д.е.н. професор 

2 Дробязко Світлана 

Ігорівна 

Професорка кафедри 

фінансів та обліку 

д.е.н. доцент 

3 Нечипорук Наталія 

Віталіївна 

Завідувачка кафедри 

фінансів та обліку  

к.е.н. - 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 « Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Захарчук Олександр 

Васильович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

фінансів та обліку 

д.е.н. професор 

2 Забута Нані Вікторівна Доцент кафедри фінансів 

та обліку 

к.е.н. доцент 

3 Рудюк Людмила 

Василівна 

Старша викладачка 

кафедри фінансів та обліку 

- - 

ОП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Дубас Ростислав 

Григорович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

менеджменту 

д.е.н. професор 

2 Семененко Олена 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

менеджменту 

к.е.н. - 

3 Кондукоцова Неля 

Валеріївна 

Старша викладачка 

кафедри менеджменту 

к.е.н. - 

ОП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Олійник Георгій 

Юрійович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

маркетингу 

д.е.н. - 

2 Аль-Тмейзі Аліна 

Юріївна 

Завідувачка кафедри 

маркетингу 

к.е.н. - 



3 Дубас Ростислав 

Григорович 

Завідувач кафедри 

менеджменту 

д.е.н. професор 

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»: початковий рівень (короткий цикл) молодший бакалавр 

1 Кутліна Ірина Юріївна 

– керівник проєктної 

групи 

Доцент кафедри 

маркетингу 

к.т.н. - 

2 Нестеренко Світлана 

Сергіївна 

Директорка Інституту 

економіки та менеджменту 

к.е.н. доцент 

3 Семененко Олена 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

менеджменту 

к.е.н. - 

ОП «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування»: перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Комар Юрій 

Миколайович – 

керівник проєктної 

групи 

Професор кафедри 

менеджменту 

д.н. з держ. упр. професор 

2 Комарівська Наталія 

Миколаївна 

Старша викладачка 

кафедри менеджменту 

к.н. з держ. упр. 

(потенційно) 

- 

3 Карпенко Ольга 

Андріївна 

Доцент кафедри 

менеджменту 

к.е.н. доцент 

Інститут філології та масових комунікацій 

ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»: перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Волинець Олександр 

Олександрович – 

керівник проєктної 

групи 

Доцент кафедри туризму, 

документних та 

міжкультурних 

комунікацій 

к.філос.н. - 

2 Кудрейко Олександр 

Миколайович 

Доцент кафедри туризму, 

документних та 

міжкультурних 

комунікацій 

к.н. з держ. упр. - 

3 Доценко Анатолій 

Іванович 

Професор кафедри 

туризму, документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

д.геогр.н. професор 

ОП «Філологія (переклад)» спеціальності 035 «Філологія»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Рокосовик Наталя 

Василівна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.пед.н. доцент, 

В2 з польської 

та чеської мови 

2 Кузєв Валерій 

Валерійович 

Професор кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.філос.н. доцент 

3 Погребна Лариса 

Станіславівна 

Доцент кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.пед.н. - 

ОП «Філологія (українська мова та література)» спеціальності 035 «Філологія»:  



перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Коломієць Олена 

Вікторівна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.філол.н. доцент 

2 Андрейчук Леся 

Йосипівна 

Доцент кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.філол.н. доцент 

3 Приліпко Ірина 

Леонідівна 

Професор кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

д.філол.н. доцент 

ОП «Філологія (східна мова та література)» спеціальності 035 «Філологія»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Велічко Марія 

Петрівна– керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.філол.н. - 

2 Кузєв Валерій 

Валерійович 

Професор кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.філос.н. доцент 

3 Погребна Лариса 

Станіславівна 

Доцент кафедри 

української мови та 

літератури, іноземних мов 

і перекладу 

к.пед.н. - 

ОП «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Барна Наталія 

Віталіївна – керівник 

проєктної групи 

Професорка кафедри 

журналістики, видавничої 

справи, поліграфії та 

редагування 

д.філос.н. доцент 

В2 

2 Денисенко Володимир 

Анатоліович 

Доцент кафедри 

журналістики, видавничої 

справи, поліграфії та 

редагування 

д.і.н. - 

3 Ярошовець Тетяна 

Іванівна 

Доцент кафедри 

журналістики, видавничої 

справи, поліграфії та 

редагування 

к.філос.н. - 

В2 

ОП «Туризм» спеціальності 242 «Туризм»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Степанова Олена 

Анатоліївна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

туризму, документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

д. культ. професор 

В2 

2 Доценко Анатолій 

Іванович 

Професор кафедри 

туризму, документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

д.геогр.н. професор 

3 Монтрін Ірина Ігорівна Доцент кафедри туризму, к.е.н. - 



документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

В2 

4 Коротєєва Антоніна 

Вікторівна 

Професорка кафедри 

туризму, документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

к.е.н. доцент 

В2 

ОП «Теорія та історія культури»: третій рівень (доктора філософії) 

1 Барна Наталія 

Віталіївна – керівник 

проєктної групи 

Професорка кафедри 

туризму, документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

д.філос.н. доцент 

В2 

2 Степанова Олена 

Анатоліївна 

Завідувачка кафедри 

туризму, документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

д. культ. професор 

В2 

3 Лісовський Петро 

Миколайович 

Професор кафедри 

туризму, документних і 

міжкультурних 

комунікацій 

д.філос.н. доцент 

Інститут комп’ютерних технологій 
ОП «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Забара Станіслав 

Сергійович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

д.т.н. професор 

2 Одрібець Наталія 

Василівна 

Доцент кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

к.фіз.-мат.н. доцент 

3 Ізварін Ігор Вікторович Доцент кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

к.т.н. - 

ОП «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Дехтярук Микола 

Трохимович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

к.фіз.-мат.н. професор 

2 Бурлаков Михайло 

Вікторович 

Професор кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

д.т.н. професор 

3 Бузовський Олег 

Володимирович  

Професор кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

д.т.н. професор 

ОП «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні, третій рівень (доктора філософії) 

1 Семенко Анатолій 

Іларіонович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

комп’ютерної інженерії 

д.т.н. професор 

2 Шматок Олександр 

Станіславович 

Директор інституту 

комп’ютерних технологій 

к.т.н. доцент 

3 Бескровний Олексій Завідувач кафедри к.т.н. доцент 



Іванович комп’ютерної інженерії 

Факультет біомедичних технологій 
ОП «Біологія» спеціальності 091 «Біологія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Тугай Тетяна Іванівна – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувачка кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології та 

імунології 

д.б.н. с.н.с. 

2 Козлова Ірина 

Панасівна 

Професорка кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології та 

імунології 

д.б.н с.н.с. 

3 Мележик Ольга 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології та 

імунології 

к.б.н. - 

ОП «Фармація, промислова фармація» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: 

перший (бакалаврський) рівень 

1 Новиков Дмитро 

Олексійович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

фармації 

д.фарм.н. професор 

2 Катинська Марина 

Георгіївна 

Доцент кафедри фармації к.фарм.н - 

3 Могилюк Валентин 

Володимирович 

Доцент кафедри фармації к.фарм.н - 

4 Шмирьова Юлія 

Вікторівна 

Доцент кафедри фармації к.фарм.н доцент 

Білоцерківський інститут економіки та управління 
ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Романченко Інна 

Георгіївна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справи 

к.іст.н. - 

2 Трофимчук Сергій 

Іванович 

Професор кафедри 

інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справи 

д.фіз.-мат.н. - 

3 Вертій Жанна Сергіївна Доцент кафедри 

інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справи 

к.н. із соц.комунік. - 

ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Хомчук Олена Павлівна 

– керівник проєктної 

групи 

Доцент кафедри права та 

соціально-поведінкових 

наук 

к.псих.н - 

2 Косач Тетяна 

Михайлівна 

Доцент кафедри права та 

соціально-поведінкових 

наук 

к.філос.н доцент 

3 Никоненко Юлія 

Владиславівна 

Доцент кафедри права та 

соціально-поведінкових 

к.псих.н - 



наук 

ОП «Фінанси банківська справа та страхування» спеціальності 072 « Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Півторак Михайло 

Вікторович – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

к.е.н. доцент 

2 Ісаєнко Вікторія 

Анатоліївна 

Доцент каф. к.ек.наук доцент 

3 Пасічник Наталія 

Сергіївна 

Доцент каф. к.іст.н доцент 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Демя’нчук Юрій 

Вікторович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри права 

та соціально-поведінкових 

наук 

к.ю.н. доцент 

2 Сидоренко Віталій 

Вікторович 

Доцент кафедри права та 

соціально-поведінкових 

наук 

к.ю.н. - 

3 Добренька Наталія 

Вікторівна 

Доцент кафедри права та 

соціально-поведінкових 

наук 

к.ю.н. - 

4 Новак Ярослав 

Віталійович 

Доцент кафедри права та 

соціально-поведінкових 

наук 

к.ю.н. доцент 

Вінницький інститут соціальних технологій 
ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Заброцький Михайло 

Михайлович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

психології 

к.пед.н. професор 

2 Найчук Вікторія 

Віталіївна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри психології к.псих.н. - 

3 Колосов Андрій 

Борисович 

Доцент кафедри психології к.псих.н. с.н.с. 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Балахонова Олеся 

Василівна – керівник 

проєктної групи 

Професорка кафедри 

економіки та менеджменту 

д.е.н. професор 

2 Ткаченко Мирослав 

Іванович 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

к.е.н. доцент 

3 Жукова Ольга 

Анатоліївна 

Старша викладачка 

кафедри економіки та 

менеджменту 

- - 

ОП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Швед Вадим 

Валерійович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

економіки та менеджменту 

к.е.н. доцент 

2 Задорожна Лариса 

Михайлівна 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

к.е.н. – 



3 Євась Тетяна 

Володимирівна 

Старший викладач 

кафедри економіки та 

менеджменту 

- - 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Давиденко Віталій 

Володимирович – 

керівник проєктної 

групи 

Професор кафедри 

правознавства 

д.політ.н. доцент 

2 Безносюк Андрій 

Миколайович 

Доцент кафедри 

правознавства 

к.ю.н. доцент 

3 Олійник Олеся 

Михайлівна 

Викладачка кафедри 

правознавства 

- - 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Корчинський 

Володимир 

Станіславович – 

керівник проєктної 

групи 

Професор кафедри 

медицини та реабілітації 

д.мед.н. с.н.с. 

2 Куц-Бурдейна 

Олександра 

Олександрівна 

Доцент кафедри медицини 

та реабілітації 

к.н. з фіз. вих. і 

спорту 

- 

3 Пономаренко Микола 

Васильович 

Викладач кафедри 

медицини та реабілітації 

- - 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Костенко Наталія 

Іванівна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

соціальних технологій 

к.пед.н. - 

2 Давиденко Ганна 

Віталіївна 

Професор кафедри 

соціальних технологій 

д.пед.наук доцент 

3 Мазуркевич Ольга 

Павлівна 

Доцент кафедри 

соціальних технологій 

к. 

мистецтвознавства  

- 

Дніпровська філія 

ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Криворотько Ганна 

Сергіївна – керівник 

проєктної групи 

В.о. завідувача кафедри 

психології та гуманітарних 

дисциплін 

к.псих.н. - 

2 Капінус Тетяна 

Василівна 

Старша викладачка 

кафедри психології та 

гуманітарних дисциплін 

- 

- 

3 Радченко Сергій 

Валерійович 

Викладач кафедри 

психології та гуманітарних 

дисциплін 

магістр з психології  

- 

ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Дробот Ярослав 

Вікторович – керівник 

проєктної групи 

В.о. завідувача кафедри 

економіки та менеджменту 
к.е.н. доцент 

2 Калінчик Микола 

Володимирович 

Професор кафедри 

економіки та 
д.е.н. професор 



менеджменту» 

3 Петрига Олексій 

Михайлович 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 
к.е.н. доцент 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Дробот Ярослав 

Вікторович – керівник 

проєктної групи 

В.о. завідувача кафедри 

економіки та менеджменту 
к.е.н. доцент 

2 Калінчик Микола 

Володимирович 

Професор кафедри 

економіки та 

менеджменту» 

д.е.н. професор 

3 Петрига Олексій 

Михайлович 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 
к.е.н. доцент 

ОП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Дробот Ярослав 

Вікторович – керівник 

проєктної групи 

В.о. завідувача кафедри 

економіки та менеджменту 
к.е.н. доцент 

2 Калінчик Микола 

Володимирович 

Професор кафедри 

економіки та 

менеджменту» 

д.е.н. професор 

3 Петрига Олексій 

Михайлович 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 
к.е.н. доцент 

Дубенська філія 
ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Постельжук Олена 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

інформаційних та 

комп’ютерних технологій 

к.н. з соц. ком. - 

2 Орлова Оксана 

Петрівна 

Старша викладачка 

кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій 

к.п.н. - 

3 Ничипорук Ольга 

Анатоліївна 

Викладачка кафедри 

інформаційних та 

комп’ютерних технологій 

- - 

ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Васюк Інна 

Володимирівна – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувачка кафедри 

обліку і фінансів 

к.е.н. - 

2 Крайчук Олександр 

Васильович 

Доцент кафедри обліку і 

фінансів 

к.ф-м.н. доцент 

3 Мальчик Мар’яна 

Василівна 

Професорка кафедри 

обліку і фінансів 

д.е.н. професор 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Васюк Інна 

Володимирівна – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувачка кафедри 

обліку і фінансів 

к.е.н. - 

2 Крайчук Олександр Доцент кафедри обліку і к.фіз.-мат.н. доцент 



Васильович фінансів 

3 Мальчик Мар’яна 

Василівна 

Професорка кафедри 

обліку і фінансів 

д.е.н. професор 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Правоторова (Єщук) 

Ольга Михайловна – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувачка кафедри права д.ю.н. доцент 

2 Попов Анатолій 

Андрійович 

Доцент кафедри права к.ю.н. доцент 

3 Вишковська Валентина 

Іванівна 

Старша викладачка 

кафедри права 

к.ю.н. - 

ОП «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Постельжук Олена 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

інформаційних та 

комп’ютерних технологій 

к.н. з соц. ком. - 

2 Кот Василь Васильович Старший викладач 

кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій 

к.т.н. - 

3 Соломко Михайло 

Тимофійович 

Старший викладач 

кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій 

к.т.н. доцент 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
ОП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Карпенко Сергій 

Володимирович – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувач кафедри 

менеджменту та туризму  

к.е.н. доцент 

2 Шафранова Катерина 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

менеджменту та туризму 

к.е.н. - 

3 Кулик Леонід 

Прокопійович 

Доцент кафедри 

менеджменту та туризму 

к.е.н. доцент 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Бородіна Оксана 

Сергіївна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри соціально-

реабілітаційних технологій 

к.пед.н. - 

2 Гусаревич Олександр 

Валентинович 

Доцент кафедри соціально-

реабілітаційних технологій 

к.н. з фіз. вих. і 

спорту 

- 

3 Панченко Тамара 

Михайлівна 

Доцент кафедри соціально-

реабілітаційних технологій 

к.б.н. - 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Чернецький Юрій 

Олександрович – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувач, професор 

кафедри соціально-

реабілітаційних технологій 

д.соц.н. доцент 

2 Кузьменко Віктор 

Йосипович 

Доцент кафедри соціально-

реабілітаційних технологій 

к.пед.н. - 

3 Артеменко Анна Старша викладачка - - 



Броніславівна кафедри соціально-

реабілітаційних технологій 

аспірантка 4 курсу 

4 Савицька Анна Юріївна Асистентка кафедри 

соціально-реабілітаційних 

технологій 

- 

аспірантка 3 курсу 

- 

Івано-Франківська філія 
ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Тимчишин Андрій 

Михайлович – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри права к.ю.н. доцент 

2 Вітовська Ірина 

Володимирівна 

Доцент кафедри права к.ю.н. доцент 

3 Важинський 

Володимир 

Михайлович 

Доцент кафедри права к.ю.н. - 

ОП «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Кіт Григорій 

Васильович – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

к.т.н. доцент 

2 Саган Надія Зенонівна Старший викладач 

кафедри інформаційних 

технологій та 

програмування 

- - 

3 
Пінчук Володимир 

Михайлович 

Доцент кафедри 

інформаційних технологій 

та програмування 

к.т.н. доцент 

Карпатський інститут підприємництва 
ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»: перший 

(бакалаврський) рівень 

1 

Долинський Сергій 

Вікторович – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 
к.е.н. - 

2 
Кондратюк Марія 

Федорівна 

Старша викладачка 

кафедри економіки та 

менеджменту 

- - 

3 Волощук Надія Юріївна 
Завідувачка кафедри 

економіки та менеджменту 
к.е.н. доцент 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності  072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) рівень 

1 

Волощук Надія Юріївна 

– керівник проєктної 

групи 

Завідувачка кафедри 

економіки та менеджменту 
к.е.н. доцент 

2 
Долинський Сергій 

Вікторович 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 
к.е.н. - 

3 
Фетько Світлана 

Василівна 

Старша викладачка 

кафедри економіки та 

менеджменту 

- - 

ОП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»: перший (бакалаврський) рівень 

1 
Кухар Роман 

Богданович – керівник 

Доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

к.е.н. доцент 



проєктної групи 

2 
Головчук Оксана 

Василівна 

Доцент кафедри соціальної 

роботи 
к.політ.н. - 

3 
Кочіш Вікторія 

Василівна 

Старша викладачка 

кафедри економіки та 

менеджменту 

- - 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 

Шинкар Іван Петрович 

– керівник проєктної 

групи 

Завідувач кафедри 

соціальної роботи 
к.філол.н. - 

2 
Рокосовик Наталія 

Василівна 

Доцент кафедри соціальної 

роботи 
к.пед.н. доцент 

3 
Ньорба Людмила 

Іванівна 

Старша викладачка 

кафедри соціальної роботи 
- - 

Кіровоградський інститут розвитку людини 
ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Кравченко Олена 

Вікторівна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри права 

та соціально-економічних 

відносин 

к.філ.н - 

2 Частакова Надія 

Сергіївна 

Доцент кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

к.філ.н - 

3 Мильніченко Наталя 

Олександрівна 

Старша викладачка 

кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

- - 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Переверзєв Євген 

Вікторович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

к.е.н - 

2 Остапенко Олена 

Володимирівна 

Старша викладачка 

кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

- - 

3 Соменко Олена 

Олексіївна 

Старша викладачка 

кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

- - 

ОП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Малаховський Юрій 

Віталійович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

к.е.н доцент 

2 Остапенко Олена 

Володимирівна 

Старша викладачка 

кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

- - 

3 Соменко Олена 

Олексіївна 

Старша викладачка 

кафедри права та 

- - 



соціально-економічних 

відносин 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Жила Олександр 

Владиславович – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувач кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

к.ю.н доцент 

2 Глущенко Микола 

Іванович 

Доцент кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

к.ю.н - 

3 Ткаченко Ірина 

Миколаївна 

Старша викладачка 

кафедри права та 

соціально-економічних 

відносин 

- - 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Чурпій Костянтин 

Леонідович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

фізичної реабілітації 

к.мед.н доцент 

2 Сябренко Геннадій 

Петрович 

Доцент кафедри фізичної 

реабілітації 

к.мед.н доцент 

3 Шевчук Олександр 

Миколайович 

Доцент кафедри фізичної 

реабілітації 

к.мед.н - 

Луцький інститут розвитку людини 
ОП «Спеціальна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта»:  

перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Гордійчук Віктор 

Іванович – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри фізичної 

реабілітації та соціального 

забезпечення 

к.н. з фіз.вих. і 

спорту 

 

2 Колісник Олексій 

Петрович 

Доцент кафедри фізичної 

реабілітації та соціального 

забезпечення 

к.псих.н. доцент 

3 Іванюк Інна Яківна Старша викладачка 

кафедри фізичної 

реабілітації та соціального 

забезпечення 

- - 

ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності  029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Пахолок Зінаїда 

Олександрівна – 

керівник проєктної 

групи 

Професорка кафедри 

інформаційної діяльності 

та туризму 

д.філол.н. доцент 

2 Жалко Тетяна 

Йосипівна  

Доцент кафедри 

інформаційної діяльності 

та туризму 

к.філол.н. доцент 

3 Кушпетюк Олена 

Іванівна 

Доцент кафедри 

інформаційної діяльності 

та туризму 

к.іст.н. доцент 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності  072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Євтух Олександр Професор кафедри права д.е.н. професор 



Тихонович – керівник 

проєктної групи 

та фінансів 

2 Дацюк-Томчук Марія 

Богданівна 

Доцент кафедри права та 

фінансів 

к.е.н. доцент 

3 Гоманюк Олена 

Костянтинівна 

Доцент кафедри права та 

фінансів 

к.е.н. - 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Попов Анатолій 

Андрійович – керівник 

проєктної групи  

Доцент кафедри права та 

фінансів 

к.ю.н. доцент 

2 Бригінець Олександр 

Олексійович 

Професор кафедри права 

та фінансів 

д.ю.н. доцент 

3 Рязанцев Олександр 

Євгенович 

Доцент кафедри права та 

фінансів 

к.ю.н. доцент 

ОП «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Бундак Олена 

Анатоліївна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

інформаційної діяльності 

та туризму 

к.іст.н. доцент 

2 Мамчич Ярослав 

Минович 

Старший викладач 

кафедри інформаційної 

діяльності та туризму 

- - 

3 Каун Юрій Вікторович Старший викладач 

кафедри інформаційної 

діяльності та туризму 

- - 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Борцевич Святослав 

Володимирович – 

керівник проєктної 

групи 

Доцент кафедри фізичної 

реабілітації та соціального 

забезпечення 

к.мед.н. доцент 

2 Шипелик Олег 

Володимирович 

Доцент кафедри фізичної 

реабілітації та соціального 

забезпечення 

к.мед.н. - 

3 Кирилюк Вікторія 

Василівна 

Старша викладачка 

кафедри фізичної 

реабілітації та соціального 

забезпечення 

- - 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Закусило Оксана 

Юріївна 

Старша викладачка 

кафедри фізичної 

реабілітації та соціального 

забезпечення 

- - 

ОП «Туризм» спеціальності 242 «Туризм»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Куницький Михайло 

Петрович – керівник 

проєктної групи  

Професор кафедри 

інформаційної діяльності 

та туризму 

д.іст.н. доцент 

2 Терлецький Володимир 

Карлович 

Доцент кафедри 

інформаційної діяльності 

та туризму 

к.б.н. доцент 



3 Майстер Андрій 

Анатолійович 

Доцент кафедри 

інформаційної діяльності 

та туризму 

к.геогр.н. - 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 
ОП «Екологія» спеціальності 101 «Екологія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Сурядна Наталія 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

екології та інформаційних 

технологій, доцент 

к.б.н. доцент 

2 Лисенко Валерій 

Іванович 

Директор інституту, 

професор кафедри екології 

та інформаційних 

технологій 

д.б.н. професор 

3 Дубініна Юлія Юріївна Доцент кафедри екології та 

інформаційних технологій 

к.б.н. - 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Пономаренко 

Владислав Іванович – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувач кафедри 

фізичної терапії, 

ерготерапії 

д.м.н. професор 

2 Гераскіна Лілія 

Равилівна 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії 

к.м.н. - 

3 Казакова Світлана 

Михайлівна 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії 

к.б.н. доцент 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Мілушина Марина 

Олександрівна – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувачка кафедри 

соціальної роботи, доцент 

к.псих.н. доцент 

2 Малахова Жанна 

Дмитрівна 

Професорка кафедри 

соціальної роботи 

к.іст.н. професор 

3 Татаринова Світлана 

Олексіївна 

Доцент кафедри соціальної 

роботи 

к.пед.н. - 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ОП «Спеціальна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Шевченко Оксана 

Анатоліївна – керівник 

проєктної групи 

Заступник директора з 

науково-педагогічної 

роботи, доцент кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

за суміщенням 

к.пед.н. - 

2 Старєва Анна 

Михайлівна – керівник 

проєктної групи 

Директорка інституту, 

професорка кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

за суміщенням 

к.пед.н. доцент 

3 Єрмілов Валерій 

Семенович 

Завідувач кафедри 

психології, спеціальної 

д.і.н., к.мед.н. доцент 



освіти та здоров’я людини 

ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Мазур Валентина 

Михайлівна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

к.псих.н. доцент 

2 Мірошкіна Наталія 

Валеріївна  

Доцент кафедри права та 

соціальних технологій 

к.філос.н. - 

3 Мельніченко Валерій 

Володимирович 

Професор кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

к.пед.н. професор 

ОП «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Божко Олена Петрівна 

– керівник проєктної 

групи 

Доцент кафедри права та 

соціальних технологій 

к.пед.н. - 

2 Шевченко Оксана 

Анатоліївна 

Заступник директора з 

науково-педагогічної 

роботи, доцент кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

за суміщенням 

к.пед.н. - 

3 Кандюк-Лебідь 

Світлана 

Володимирівна 

Директор Миколаївського 

коледжу 

- - 

ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Шаповалова Інга 

Олексіївна – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

економіки та 

інформаційних технологій 

д.е.н. доцент 

2 Гнатенко Євгенія 

Петрівна  

Доцент кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. доцент 

3 Пипкіна Людмила 

Сергіївна 

Доцент кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування за 

суміщенням 

- - 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Крамаренко Ірина 

Сергіївна – керівник 

проєктної групи 

Декан факультету права та 

соціально-освітніх 

технологій, доцент 

кафедри підприємництва, 

управління та 

адміністрування за 

суміщенням 

к.е.н. доцент 

 Гнатенко Євгенія 

Петрівна  

Доцент кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. доцент 



3 Домбровська Людмила 

Вікторівна 

Декан факультету 

економіки, 

підприємництва та 

інформаційних технологій, 

доцент кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування за 

суміщенням 

к.е.н. доцент 

ОП «Менедмент» спеціальності 073 «Менеджмент»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Скупський Руслан 

Миколайович – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувач кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування 

д.е.н. професор 

2 Домбровська Людмила 

Вікторівна  

Декан факультету 

економіки, 

підприємництва та 

інформаційних технологій, 

доцент кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування за 

суміщенням 

к.е.н. доцент 

3 Крамаренко Ірина 

Сергіївна 

Декан факультету права та 

соціально-освітніх 

технологій, доцент 

кафедри підприємництва, 

управління та 

адміністрування за 

суміщенням 

к.е.н. доцент 

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»: другий (магістерський) рівень 

1 Скупський Руслан 

Миколайович – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувач кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування 

д.е.н. професор 

2 Зубков Руслан 

Миколайович – 

керівник проєктної 

групи 

Професор кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування 

д.е.н.  

3 Завгородній Андрій 

Володимирович 

Завідувач кафедри 

економіки та 

інформаційних технологій 

к.фіз.-мат. н. доцент 

ОП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Зубков Руслан 

Миколайович – 

керівник проєктної 

групи 

Професор кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування 

д.е.н. ------------------ 

2 Скупський Руслан 

Миколайович 

Завідувач кафедри 

підприємництва, 

д.е.н. професор 



управління та 

адміністрування 

3 Ляшенко Віктор 

Володимирович 

Доцент кафедри 

підприємництва, 

управління та 

адміністрування 

- - 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Пихтін Микола 

Порфирович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри права та 

соціальних технологій 

д.ю.н. доцент 

2 Олійник Олег 

Олександрович 

Доцент кафедри права та 

соціальних технологій 

к.ю.н. - 

3 Половченя Алла 

Борисівна 

Доцент кафедри права та 

соціальних технологій 

к.ю.н. - 

ОП «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Завгородній Андрій 

Володимирович – 

керівник проєктної 

групи 

Завідувач кафедри 

економіки та 

інформаційних технологій 

к.фіз.-мат. н. доцент 

2 Мельник Віктор 

Анатолійович 

Доцент кафедри економіки 

та інформаційних 

технологій 

к.т.н. доцент 

3 Мазур Валентина 

Михайлівна 

Доцент кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

к.псих.н. доцент 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Єрмілов Валерій 

Семенович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

д.іст.н., к.мед.н. доцент 

2 Старєва Анна 

Михайлівна 

Директорка інституту, 

професорка кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

к.пед.н. доцент 

3 Власов Геннадій 

Володимирович 

Доцент кафедри 

психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини 

- - 

ОП «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Гаркуша Олексій 

Миколайович – 

керівник проєктної 

групи 

Професор кафедри 

економіки та 

інформаційних технологій 

д.е.н. професор 

2 Завгородній Андрій 

Володимирович 

Завідувач кафедри 

економіки та 

інформаційних технологій 

к.фіз.-мат. н. доцент 

3 Стиценко Ольга 

Василівна 

Старший викладач 

кафедри  економіки та 

інформаційних технологій 

- - 

Новокаховський гуманітарний інститут 



ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Фомічова Віра 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук 

к.псих.н. доцент 

2 Євдокимова Тетяна 

Олексіївна 

Доцент кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук 

к.псих.н. - 

3 Єлькіна Віра Вікторівна Доцент кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук 

к.псих.н. - 

ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Виноградчий Віктор 

Іванович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

управління та 

адміністрування 

д.е.н. доцент 

2 Корчагіна Віта 

Григорівна 

Доцент кафедри 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. - 

3 Пшенична Марія 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. - 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Герасимова Світлана 

Василівна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

управління та 

адміністрування 

д.е.н. доцент 

2 Шаріков Володимир 

Петрович 

Доцент кафедри 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. - 

3 Хохуляк Олеся 

Олександрівна 

Доцент кафедри 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. доцент 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Кутоманов Дмитро 

Євгенович – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук 

д.ю.н. доцент 

2 Іншина Анастасія 

Сергіївна 

Доцент кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук 

к.ю.н. - 

3 Андрійчук Ольга 

Вікторівна 

Доцент кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук 

к.е.н. доцент 

ОП «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Михайлов Костянтин 

Михайлович – керівник 

проєктної групи 

Завідувач кафедри 

інформаційних технологій 

к.т.н. доцент 

2 Тимошенко Анатолій 

Григорович 

Доцент кафедри 

інформаційних технологій 

к.т.н. доцент 

3 Височин Юрій 

Вікторович 

Старший викладач 

кафедри інформаційних 

к.в.н. - 



технологій 

Полтавський інститут економіки і права 
ОП «Спеціальна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Бойко Галина 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

фізичної реабілітації та 

фізичного виховання 

д.пед.н. професор 

2 Гета Алла 

Володимирівна 

Доцент кафедри фізичної 

реабілітації та фізичного 

виховання 

к.н. з фіз.вих. і 

спорту 

- 

3 Сахно Тамара Вікторівна Професорка кафедри 

фізичної реабілітації та 

фізичного виховання 

д.хім.н. с.н.с. 

ОП «Філологія (переклад)» спеціальності 035 «Філологія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Рябокінь Наталія 

Олександрівна – 

керівник проєктної групи 

Доцент кафедри перекладу 

та іноземних мов 

к.філол.н. - 

3 Грінченко Наталія 

Олександрівна 

Доцент кафедри перекладу 

та іноземних мов 

к.філол.н. - 

4 Данилюк Людмила 

Всеволодівна 

Доцент кафедри перекладу 

та іноземних мов 

к.філол.н. - 

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072«Фінанси, банківська 

справа та страхування»: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Шаравара Роман 

Іванович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. доцент 

2 Артюх-Пасюта Олена 

Василівна 

Доцент кафедри 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. доцент 

3 Фисун Ірина 

Владиславівна 

Доцент кафедри 

управління та 

адміністрування 

к.е.н. доцент 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Бова Євген Юрійович – 

керівник проєктної групи 

Доцент кафедри 

правознавства 

к.ю.н. - 

2 Трубніков Василь 

Михайлович 

Професор кафедри 

правознавства 

д.ю.н. професор 

3 Кравченко Алла 

Петрівна 

Доцент кафедри 

правознавства 

к.ю.н. - 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Cоціальна робота»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Мякушко Надія 

Семенівна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри соціальної 

роботи 

к.політ.н. - 

2 Заіка Віталій 

Миколайович 

Доцент кафедри соціальної 

роботи 

к.псих.н. - 

3 Рябуха Анна Юріївна  Доцент кафедри соціальної 

роботи 

к.пед.н. - 

Рівненський інститут 



ОП «Економіка» спеціальності 051 «Економіка»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Нікитенко Дмитро 

Валерійович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

економіки, обліку та 

фінансів 

д.е.н. доцент 

2 Макух Тамара 

Олександрівна 

Доцент кафедри 

економіки, обліку та 

фінансів 

к.е.н. - 

3 Ушакова Оксана 

Анатоліївна 

Доцент кафедри 

економіки, обліку та 

фінансів 

к.е.н. - 

ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Юрченко Вікторія 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Професорка кафедри 

психології, соціальної 

роботи та гуманітарних 

дисциплін 

д.псих.н. професор 

2 Шпак Світлана 

Григорівна 

Доцент кафедри 

психології, соціальної 

роботи та гуманітарних 

дисциплін 

к.псих.н. доцент 

3 Стасюк Марія Іванівна Старша викладачка 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

гуманітарних дисциплін 

к.псих.н. - 

ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування»:  

перший (бакалаврський) рівень 

1 Познаховський Віктор 

Анатолійович – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

економіки, обліку та 

фінансів 

к.е.н. доцент 

2 Гнатюк Алла Аркадіївна Професорка кафедри 

економіки, обліку та 

фінансів 

к.е.н. доцент 

3 Нагорна Ольга 

Вікторівна 

Старша викладачка 

кафедри економіки, обліку 

та фінансів 

- - 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський) рівень 
1 Юрчук Людмила 

Василівна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри 

психології, соціальної 

роботи та гуманітарних 

дисциплін 

к.іст.н. - 

2 Герасименко Людмила 

Борисівна 

Доцент кафедри 

психології, соціальної 

роботи та гуманітарних 

дисциплін 

к.пед.н. доцент 

3 Купчик Лариса 

Євгенівна 

Старша викладачка 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

гуманітарних дисциплін 

к.пед.н. - 

Хмельницький інститут соціальних технологій 



ОП «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Пуча Володимир 

Іванович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

фізичної терапії, 

ерготерапія, фізичної 

культури і спорту 

- Заслужений 

тренер 

України, 

Заслужений 

майстер спорту 

України 

2 Чайковський Михайло 

Євгенович 

Професор кафедри 

фізичної терапії, 

ерготерапія, фізичної 

культури і спорту 

д.пед.н. професор 

3 Малоголовка Олександр 

Андрійович 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапія, 

фізичної культури і спорту 

к.мед.н. - 

ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Лучко Юлія Іванівна – 

керівник проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

правових та інформаційних 

технологій 

к.пед.н. - 

2 Дика Любов Леонтіївна Доцент кафедри правових 

та інформаційних 

технологій 

к.філол.н. доцент 

3 Добровіцька Олена 

Олександрівна 

Доцент кафедри правових 

та інформаційних 

технологій 

к.пед.н. - 

ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Кондратюк Світлана 

Миколаївна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

психології та соціальної 

роботи 

к.псих.н. доцент 

2 Левицька Людмила 

Вікторівна 

Доцент кафедри психології 

та соціальної роботи 

к.псих.н. доцент 

3 Бастричев Володимир 

Семенович 

Професор кафедри 

психології та соціальної 

роботи 

к.в.н. професор 

ОП «Право» спеціальності 081 «Право»: перший (бакалаврський) рівень 

1 Бернюков Анатолій 

Миколайович – керівник 

проєктної групи 

Професор кафедри 

правових та інформаційних 

технологій 

д.ю.н. доцент 

2 Мозолюк-Боднар 

Людмила Миколаївна 

Доцент кафедри правових 

та інформаційних 

технологій 

к.ю.н. - 

3 Пасічник Ярослав 

Сергійович 

Доцент кафедри правових 

та інформаційних 

технологій 

к.ю.н. - 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Кравчук Людмила 

Степанівна – керівник 

проєктної групи 

Завідувачка кафедри 

фізичної терапії, 

ерготерапія, фізичної 

культури і спорту 

к.пед.н. доцент 



2 Чайковський Михайло 

Євгенович 

Професор кафедри 

фізичної терапії, 

ерготерапія, фізичної 

культури і спорту 

д.пед.н. професор 

3 Крупа Валентина 

Володимирівна 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапія, 

фізичної культури і спорту 

к.пед.н. доцент 

4 Малоголовка Олександр 

Андрійович 

Доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапія, 

фізичної культури і спорту 

к.мед.н. - 

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»:  

перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 

1 Польовик Ольга 

Віталіївна – керівник 

проєктної групи 

Доцент кафедри психології 

та соціальної роботи 

к.пед.н. - 

2 Бастричев Володимир 

Семенович 

Професор кафедри 

психології та соціальної 

роботи 

к.в.н. професор 

3 Островська Наталія 

Олександрівна 

Доцент кафедри психології 

та соціальної роботи 

к.пед.н. - 

 

Президент 

 

 

П .М. Таланчук 

 


