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Н А К А З У Ю: 
 

 

1. Затвердити склад проєктних груп: 
 

 освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (освітній 

ступінь «бакалавр») Апрєлєва Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти, гарант; Сирова 

Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти; Табачник Інна Григорівна, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти; Шапаренко Христина Андріївна,  доктор педагогічних наук, 

доцента, декан факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії, професор 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти; 

 освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (освітній 

ступінь «магістр») Чаговець Алла Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, гарант; Пєхарєва 

Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 

та методики дошкільної освіти; Роганова Марина Вікторівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач  кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти; Ярославцева Мілена Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти; 



 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» 

(освітній ступінь «бакалавр») Самойлова Ірина Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної 

психології, гарант; Ільченко Оксана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології; Калініна 

Тетяна Станіславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної 

освіти та спеціальної психології; Пєхарєва Альона Станіславівна, кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри корекційної освіти та 

спеціальної психології; 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» 

(освітній ступінь «магістр») Ільченко Оксана Валеріївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології, 

гарант; Самойлова Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології; Яцинік Алла 

Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри корекційної освіти та 

спеціальної психології; Калініна Тетяна Станіславівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології; 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)» (освітній ступінь «бакалавр») Тельна Ольга 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної 

освіти та спеціальної психології, гарант; Проскурняк Олена Ігорівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної освіти та 

спеціальної психології; Пєхарєва Альона Станіславівна, кандидат психологічних 

наук, старший викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології; 

Тарасова Віталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри корекційної освіти та спеціальної психології; 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)» (освітній ступінь «магістр») Проскурняк Олена 

Ігорівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної 

освіти та спеціальної психології, гарант; Тарасова Віталія Віталіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної 

психології; Тельна Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології; Яцинік Алла 

Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри корекційної освіти та 

спеціальної психології; 

 



 освітньо-професійної програми «Історія та археологія» (освітній 

ступінь «бакалавр») Хряпін Едуард  Олександрович, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін; Олянич 

Валентина Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

історії та суспільно-економічних дисциплін; Олянич Лариса Володимирівна, 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та суспільно-

економічних дисциплін; Квітковський  Віктор Ігорович, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін; 

 освітньо-професійної програми «Історія та археологія» (освітній 

ступінь «магістр») Квітковський  Віктор Ігорович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін, гарант; Олянич 

Валентина Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

історії та суспільно-економічних дисциплін; Руднік Денис Геннадійович, 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та суспільно-

економічних дисциплін; Свистун Геннадій Євгенович, кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін; 

 освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (освітній 

ступінь «бакалавр») Кузнецова Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту, гарант; Акімова Олена Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту; Борзик Олена Богданівна, доктор філософії, 

викладач кафедри природничих дисциплін; Демченко Наталя Дмитрівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української лінгвістики, 

літератури та методики навчання; Одарченко Вероніка Ігорівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту; Толмачова Ірина Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту; 

 освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (освітній 

ступінь «магістр») Акімова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту, гарант; Одарченко Вероніка Ігорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту; Павлова Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 



освітнього менеджменту; Толмачова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту; 

  освітньо-професійної програми «Психологія» (освітній ступінь 

«бакалавр») Шукалова Ольга Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту, гарант; Бужинська Світлана Миколаївна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту; Джаббарова Лілія Володимирівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, викладач кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту; Кондрацька Лариса Вікторівна, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту; Нежута Аліна Вікторівна, 

кандидат психологічних наук, старший викладач  кафедри педагогіки, 

психології, початкової освіти та освітнього менеджменту;  

 освітньо-професійної програми «Психологія» (освітній ступінь 

«магістр»)  Бужинська Світлана Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту; Джаббарова Лілія Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту; Кондрацька Лариса Вікторівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту; Нежута Аліна Вікторівна, кандидат 

психологічних наук, старший викладач  кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту; Шукалова Ольга Сергіївна, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту; 

 освітньо-професійної програми «Українська мова та література» 

(освітній ступінь «бакалавр») Крехно Тетяна Іванівна, кандидат філологічних 

наук, доцент, професор кафедри української лінгвістики, літератури та методики 

навчання, гарант; Волкова Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики 

навчання; Демченко Наталя Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач  кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання; 

Масло Ольга Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання; 



 освітньо-професійної програми «Філологія. Польська мова 

та література. Українська мова та література» (освітній ступінь «магістр») 

Міняйло Роман Вікторович, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української лінгвістики, літератури та методики навчання, гарант; Демченко 

Наталя Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української лінгвістики, літератури та методики навчання; Романова Ірина 

Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української 

лінгвістики, літератури та методики навчання; Чала Анна Геннадіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики, літератури 

та методики навчання; 

 освітньо-професійної програми «Біологія» (освітній ступінь 

«бакалавр») Дехтярьова Олена Олександрівна, кандидат біологічних наук, 

доцент, доцент кафедри природничих дисциплін; Борзик Олена Богданівна, 

доктор філософії, викладач кафедри природничих дисциплін; Молчанюк Ольга 

Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих 

дисциплін; Пальчик Оксана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент  кафедри природничих дисциплін; 

 освітньо-професійної програми «Менеджмент» (освітній ступінь 

«магістр»)  Бабакіна Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки, 

психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, гарант; Петриченко    

Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, 

професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту;  Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри 

математики та фізики; 

 освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» 

(освітній ступінь «магістр»)  Бєляєв Сергій Борисович, доктор педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти 

та освітнього менеджменту, гарант; Акімова Олена Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту; Єрьоменко Ольга Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту; Литвин Валентина Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, викладач  кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту; 



 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (освітній 

ступінь «бакалавр») Лисенко Юлія Олегівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри соціальної роботи, гарант; Волкова Катерина 

Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 

роботи; Гладун Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри соціальної роботи; Онипченко Оксана Ігорівна, доктор педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи; 

 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (освітній 

ступінь «магістр») Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної роботи, гарант; Бєлоліпцева Олена 

Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи; Тарасенко Неллі Вікторівна, кандидат педагогічних наук,  доцент 

кафедри соціальної роботи; Чернецька Юлія Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної роботи; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» 

(освітній ступінь «бакалавр») Прокопенко Альона Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, гарант; Кисельова 

Олеся Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

інформатики; Хміль Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри інформатики; Щербак Ірина Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» 

(освітній ступінь «магістр») Кисельова Олеся Борисівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри інформатики, гарант; Прокопенко Альона 

Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

інформатики, гарант; Русскін Володимир Михайлович, кандидат технічних  

наук, доцент, завідувач кафедри інформатики; Хміль Наталія Анатоліївна, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики; Щербак 

Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

інформатики; 

 освітньо-професійної програми «Англійська мова і література 

в закладах освіти» (освітній ступінь «бакалавр») Горовенко Оксана 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

гарант; Бондаренко Галина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри іноземної філології; Калашнікова Леся Юріївна, кандидат педагогічних 



наук, старший викладач  кафедри іноземної філології; Панченко Віолетта 

Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри 

іноземної філології; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова» 

(освітній ступінь «магістр») Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач  кафедри іноземної філології, гарант; Бахмат Людмила 

Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної 

філології; Кобзєва Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри іноземної філології; Пікалова Анна Олексіївна, кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології; 

 освітньо-професійної програми «Культурологія» (освітній ступінь 

«бакалавр») Бескорса Вікторія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

професор кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва, 

гарант; Білостоцька Ольга Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя; Корсікова 

Катерина Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; Нікуленко 

Світлана Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 

культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва;  

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична 

культура)» (освітній ступінь «бакалавр») Пятницька Дар’я Всеволодівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, гарант; Соколюк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач  кафедри теорії та методики фізичного виховання; Суровов 

Олексій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри 

теорії та методики фізичного виховання; Шестерова Людмила Єгорівна, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 

теорії та методики фізичного виховання; 

 освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт 

(фітнес)» (освітній ступінь «бакалавр») Школа Олена Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання 

та спортивного вдосконалення, гарант; Бойченко Артем Васильович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного 

вдосконалення; Ремзі Ірина Владленівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення; Фоменко 

Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 



фізичного виховання та спортивного вдосконалення; Шестерова Людмила 

Єгорівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики фізичного виховання;  

 освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» 

(освітній ступінь «магістр») Шестерова Людмила Єгорівна, кандидат наук 

з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії 

та методики фізичного виховання, гарант; Пятницька Дар’я Всеволодівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання; Соколюк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач  кафедри теорії та методики фізичного виховання; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» (освітній ступінь «бакалавр») Білостоцька Ольга Вячеславівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музично-інструментальної 

підготовки вчителя, гарант; Снєдкова Людмила Антонівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музично-інструментальної 

підготовки вчителя; Тищик Вадим Борисович, кандидат мистецтвознавства, 

старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя; 

Ульянова Вікторія Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» (освітній ступінь «магістр») Ульянова Вікторія Станіславівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя, гарант; Білостоцька Ольга Вячеславівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музично-інструментальної 

підготовки вчителя; Цуранова Оксана Олексіївна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент, завідувач кафедри фортепіано; 

 освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» (освітньо-

науковий ступінь «доктор філософії») Роганова Марину Вікторівну, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач  кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти, гарант;  Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач  кафедри іноземної філології; Бєляєв Сергій Борисович, 

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту; Молчанюк Ольга Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих дисциплін; 

Чаговець Алла Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та методики дошкільної освіти; 



 освітньо-наукової програми «Соціальна робота» (освітньо-

науковий ступінь «доктор філософії») Чернецька Юлія Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, гарант; 

Андреєва Марія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка 

аспірантури, професор кафедри соціальної роботи; Лисенко Юлія Олегівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи; 

Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи; Тарасенко Неллі Вікторівна, кандидат педагогічних 

наук,  доцент кафедри соціальної роботи. 

 
 

 

2. Проєктним групам переглянути освітньо-професійні та освітньо-

наукові програми та внести корективи, врахувавши пропозиції стейкхолдерів, 

академічної спільноти та здобувачів вищої освіти. 

 

 

 3. З метою забезпечення якості освітньо-професійних та освітньо-

наукових програм деканам  факультетів дошкільної і спеціальної освіти 

Христині ШАПАРЕНКО, психолого-педагогічного факультету Оксані 

БАБАКІНІЙ,  соціально-педагогічних наук та іноземної філології Тамарі 

ОТРОШКО, в.о. декана факультету фізичного виховання та мистецтв Миколі 

АНДРЄЄВУ та завідувачці аспірантурою Марії АНДРЄВІЙ  здійснювати 

систематичний контроль за оновленням змісту освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм. 
 

 

         4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

В.о. ректора       Лариса  ПЕТРИЧЕНКО  

 

 

 

 


