
Декан ф-ту фізики, математики та інформатики, канд. пед. наук, 

доцент Махомета Т. М. 

 
Декан природничо-географічного ф-ту, д-р с/г наук, професор 

Миколайко В. П. 

 
Декан факультету мистецтв, канд. пед. наук, доцент  

Терешко І. Г. 

 
Т. в. о. директора Навчально-наукового інституту економіки та 

бізнес-освіти, канд. екон. наук, доцент 

Пачева Н. О. 

 
Декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, д-р пед. наук, 

професор Демченко І. І. 
 

Декан факультету інженерно-педагогічної освіти, д-р пед. наук, 

професор Ткачук С. І. 

 
Декан факультету фізичного виховання, д-р пед. наук, доцент  

Ящук С. М. 
 

Декан історичного факультету, канд. філософ. наук, професор 

Карасевич А. О. 

 
Декан факультету іноземних мов, канд. пед. наук, доцент  

Постоленко І.С. 

 
Декан факультету початкової освіти, канд. психол. наук, доцент 

Якимчук Б. А. 

 
Декан факультету української філології, д-р пед. наук, професор 

Коваль В. О. 

  
Голова профкому, канд. пед. наук, доцент Хитрук В. І. 

 

 
Головний бухгалтер УДПУ, Ареп’єва О. В. 

 

 
Завідувач наукової бібліотеки Університету, канд. філолог. наук 

Григоренко Т. В. 

  
Доцент кафедри спеціальної освіти, канд. пед. наук  

Цимбал-Слатвінська С. В. 

  
Зав. каф. хімії, екології та методики їх навчання, д-р пед. наук, 

професор Совгіра С. В. 

  



Зав. каф. географії та методики її навчання, д-р пед. наук, 

професор, академік Академії наук вищої освіти України 

Браславська О. В. 

  
Професор кафедри образотворчого мистецтва, канд. пед. наук, 

професор Пічкур М. О.   

  
Професор кафедри дошкільної освіти, д-р пед. наук, професор 

Семчук С. І. 

 

 
Зав. кафедри історії України, д-р іст. наук, професор  

Кузнець Т. В. 

 
Завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання 

природничих наук, д-р пед. наук, професор, дійсний член 

(академік) НАПН України Мартинюк М. Т. 

  
Зав. кафедри виховних технологій та педагогічної творчості, 

канд. пед. наук Макарчук В. В. 

 
 

Зав. кафедри всесвітньої історії, канд. пед. наук, професор 

Горохівський П. І. 

  
Зав. кафедри філософії та суспільних дисциплін, канд. політ. 

наук, професор Шачковська Л. С. 

  
Зав. кафедри практичного мовознавства, канд. філолог. наук, 

професор Цимбал Н. А. 

 
Завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління 

бізнесом, канд. екон. наук, доцент Подзігун С. М. 

  
Зав. кафедри теорії початкового навчання, д-р пед. наук, доцент 

Муковіз О. П. 

  
Зав. кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, канд. 

пед. наук, доцент Соколенко Л. С. 

  

Зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання, канд. наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент Гончар Г. І. 

 
 

Професор кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання, д-р пед. наук, доцент Новаківська Л. В. 

  
Завідувач кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, канд. пед. наук, професор Сивачук Н. П. 

 
Завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних 

технологій, канд. пед. наук, доцент Медвєдєва М. О. 

  

В.о. завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. 

пед. наук, доцент Лемещук М. А. 

 
 



Завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, 

канд. філолог. наук, доцент Ріднева Л. Ю. 

 
 

Зав. кафедри спортивних дисциплін, канд. пед. наук, доцент, 

майстер спорту Маслюк Р. В. 

 
Зав. кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, д-р техн. наук, професор  

Азізов Т. Н. 

  

Завідувач кафедри біології та методики її навчання, канд. біолог. 

наук, доцент Красноштан І. В. 

 

 
Зав. кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, 

доцент, Заслужений працівник культури України  

Семенчук В. В. 

  
Професор кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, д-р пед. наук Йовенко Л. І. 

 
 

Зав. кафедри української мови та методики її навчання, канд. 

філолог. наук, доцент Розгон В. В. 

 
 

Професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання 

природничих наук, д-р пед. наук, доцент  

Ткаченко І. А.   

Доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у 

початковій школі, д-р пед. наук, доцент Кравчук О. В. 

  

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, д-р пед. 

наук, доцент Бялик О. В. 

  

Доцент кафедри географії та методики її навчання, канд. пед. 

наук, доцент Герасименко О. В.   

  
Доцент кафедри біології та методики її навчання, канд. пед. наук, 

доцент Люленко С.О.  

 
 

Доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання, канд. пед. 

наук Душечкіна Н. Ю.  

 
 

Доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук 

П'ясецька Н. А.  

  

Доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,  канд. 

пед. наук Бутенко О. Г.  

 
 

Доцент кафедри всесвітньої історії, канд. іст. наук  

Скрипник О. М.  

 

 



Доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін, канд. філософ. 

наук Фицик І. Д.  

  

Доцент кафедри всесвітньої історії, канд. іст. наук  

Фицик Л. П.  

  
Доцент кафедри всесвітньої історії, канд. іст. наук  

Голобородько В. М.  

 
 

Доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук 

Бабій І. В.  

 
 

Доцент кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання, канд. пед. наук Пархета Л. П.  

 
 

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. 

наук Кудла М. В.  

 
 

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. 

наук Дудник Н. В.  

 
 

Доцент кафедри практичного мовознавства, канд. пед. наук 

Авраменко В. І.  

  

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. 

наук Прищепа С. М.  

  

Доцент кафедри початкового навчання, канд. пед. наук  

Волошина Г. П.  

  
Доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, 

канд. пед. наук, Заслужений працівник культури України  

Волошин П. М.  

Доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін, канд. політ. наук 

Балановський Я. М.  

 

 
Доцент кафедри історії України, канд. іст. наук  

Тацієнко В. С.  

 

 
Доцент кафедри всесвітньої історії, канд. іст. наук, доцент  

Гордієнко Г. М.   

  

Доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін, канд. політ. 

наук, доцент Бондар С. С.  

  
Доцент кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, канд. пед. наук Циганок О. О.  

  

Доцент кафедри практичного мовознавства, канд. пед. наук  

Савчук Н. М.  

 
 



Доцент кафедри філософії та сусп. дисциплін, канд. філософ. наук 

Запорожець М. О.  

  
Доцент кафедри всесвітньої історії, канд. іст. наук, доцент  

Гордієнко В. В.  

 

 
Доцент кафедри дошкільної освіти, канд. пед. наук, Заслужений 

майстер народної творчості України Поліщук О. В.  

 
 

Доцент каф. географії та методики її навчання, канд. географ. наук 

Безлатня Л. О.  

  

Доцент кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, канд. філолог. наук Лопушан Т. В.  
 

Доцент кафедри теорії та практики іноземних мов, канд. пед. наук 

Паладьєва А. Ф.  

 
Доцент кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, канд. пед. наук Санівський О. М.  

 
Доцент кафедри практичного мовознавства, канд. філолог. наук 

Хлистун І. В.  

 
Доцент кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, канд. пед. наук Гончарук В. А. 
 

Доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями, 

канд. пед. наук Захаревич М. А.  

 
Доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, канд. 

філол. наук Анікіна І. В. 

 
Доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, канд. екон. 

наук Вінницька О. А.  
 

 
Доцент кафедри технологічної освіти, канд. пед. наук  

Бербец В. В.  

  

Доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, канд. екон. 

наук Корнієнко Т. О.  

 
Доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, канд. екон. 

наук Чвертко Л. А.  

 
Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, 

канд. екон. наук Бовкун О. А.   
Доцент кафедри психології, канд. психол. наук  

Вахоцька І. О.   
Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. 

наук Ткачук Л. В.  
  



Доцент кафедри психології, канд. психолог. наук  

Перепелюк Т. Д. 

 
Доцент кафедри психології, канд. психолог. наук  

Гриньова Н. В.  

 
Доцент кафедри психології, канд. психолог. наук  

Ольховецький С. М.  
 

Доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, 

канд. пед. наук Бойко Ю.С.  
 

Доцент кафедри спортивних дисциплін, канд. наук з ФВ та спорту, 

доцент Пензай С.А.  

 
 

Доцент кафедри спортивних дисциплін, канд. пед. наук  

Карасєвич С. А.  

 
Доцент кафедри теорії початкового навчання, канд. пед. наук 

Ящук О. М.  

 
Доцент кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних 

технологій, канд. пед. наук Бондаренко Т. В. 

 
Доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості, 

канд. пед. наук Дзюбенко І. А.  

 
Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. 

наук Стеценко Н. М.  

 
Доцент інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, 

канд. пед. наук Стеценко В. П.  

 
Доцент кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних 

технологій, д-р пед. наук, доцент Ткачук Г. В.  

 
Доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у 

початковій школі, канд. пед. наук Торчинська Т. А. 

 
Доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у 

початковій школі, канд. пед. наук Шевчук І. В.  

  
Доцент кафедри технологічної освіти, канд. пед. наук  

Хоменко Л. М.   
Доцент кафедри технологічної освіти, канд. пед. наук  

Мелентьєв О. Б.   
Доцент кафедри психології, канд. психол. наук  

Шулдик Г. О.   
Доцент кафедри укр. мови та методики її навчання факультету 

української філології, канд. філолог. наук,  

Гонца І. С.   
 



Доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання 

природничих наук, канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник 

освіти України Краснобокий Ю. М.  
Доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання 

природничих наук, канд. фіз.-мат. наук Решітник Ю. В.  
 

Доцент кафедри спеціальної освіти, канд. пед. наук  

Білан В. А.  

 
Доцент хореографії та художньої культури, канд. пед. наук  

Умрихіна О. С.   

  
Доцент кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних 

технологій, канд. пед. наук Жмуд О. В.  

 
Доцент кафедри інструментального виконавства  

Радзівіл Т. А.  
 

Доцент кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, канд. пед. наук, член Національної спілки письменників 

України Павленко М. С.  

 
 

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, канд. пед. наук  

Побірченко О. М.   
 

Доцент кафедри практичного мовознавства, канд. пед. наук  

Січкар С. А.  
 

Доцент кафедри іноземних мов, канд. пед. наук, доцент 

Свиридюк О. В.  
 

Доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук  

Мельник О. В. 

  

Викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання  

Подзерей Р. В.  

 
Ст. викладач кафедри географії та методики її навчання, канд. пед. 

наук Макаревич І. М.  

 
Викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання  

Кочубей О. В.  

 
Викладач кафедри дошкільної освіти  

Гарбар С. В.   

 
Старший викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін 

Подобєдова О. В.  

 
Викладач-стажист Шинкарук А. В.  

 



Викладач кафедри дошкільної освіти Кривда В. С.  

 
Викладач кафедри історії України, канд. іст. наук Тацієнко Н. Л. 

 

 
Викладач-стажист кафедри психології та педагогіки розвитку дитини 

Журавко Т. В. 

  
Ст. викладач кафедри географії та методики її навчання, канд. пед. 

наук Рожі І. М. 

 
Викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  

Чередник А. А.  

 
Ст. викладач кафедри психології та педагогіки дитини, канд. пед. 

наук Кравчук Н. П.  

 
Ст. викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін, канд. юрид. 

наук Олєйнічук О. М.  
 

Викладач кафедри дошкільної освіти Нікітенко А. С.  

 
Викладач кафедри історії України, канд. іст. наук Опацький І. Ю. 

 

 
Ст. викладач кафедри укр. літератури, українознавства та методик 

їх навчання Кириченко В. Г.  
 

Ст. викладач кафедри укр. літератури, українознавства та методик 

їх навчання Денисюк О. Ю.  

 
Ст. викладач кафедри укр. літератури, українознавства та методик їх 

навчання, канд. пед. наук, доцент Осіпенко Н. С.  

 
Викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Коваль Д. С. 

 

 
Викладач кафедри біології та методики її навчання Небикова Т. А.  

 

 
Ст. викладач кафедри біології та методики її навчання  

Поліщук Т. В. 

 
 

Ст. викладач кафедри біології та методики її навчання Манзій О. П.  

 

 



Викладач-стажист кафедри біології та методики її навчання  

Будченко І. Є. 

 
Ст. викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності  Сусло Л. В.  

 
Викладач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання 

природничих наук, канд. пед. наук, Миколайко В. В.  

 
Викладач-стажист кафедри дошкільної освіти Миколайко І. Г.  

 

 
Викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  

Калиновська І. С.  

 
Викладач кафедри педагогіки і психології розвитку дитини, канд. 

пед. наук Дудник Н. А. 

  
Викладач кафедри дошкільної освіти Семчук Б. І.  

 
Ст. викладач кафедри іноземних мов  

Казак Ю. Ю.  

 

 
Викладач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання 

природничих наук Ільніцька К. С.  

 
Викладач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання 

природничих наук Підгорний О.В.  

 
Ст. викладач кафедри інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій Паршукова Л. М.   
Ст. викладач кафедри інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій Паршуков С.В.   
Викладач-стажист, аспірант Коломієць О. С.  

 
Викладач-стажист Гаращук Є. М.  

 
Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. 

наук Ткачук М. М.  

 
Ст. викладач кафедри вищої математики та методики навчання 

математики, канд. пед. наук, Благодир Л. А.  
 



Викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у 

початковій школі, лаборант лабораторії «Модернізації початкової 

освіти» Загоруйко Н. П.  

 
Викладач кафедри педагогіки Житнухіна К. П.  

 
 

Викладач-стажист кафедри виховних технологій та педагогічної 

творчості Поліщук О. А.  
 

Викладач-стажист Джога Д. С.  

 
Викладач Дудник О. А.  

 
Викладач кафедри психології, канд. психол. наук,  

Харченко Н. А.  

 
Старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, 

канд. пед. наук Савченко Н. В.  

 
Ст. викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління 

бізнесом, канд. екон. наук Кузьмінов М. В.  

 
Ст. викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління 

бізнесом Барвінок М. В.  

 
Викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

Гарматюк О. В.  

 
Ст. викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Комар В. П.  

 
Завідувач відділу ліцензування акредитації та моніторингу якості 

освіти Лиманюк І. І.  

 
Начальник навчально-методичного відділу Денисюк І. А. 

 

 
Завідувач відділу професійно-кар’єрної орієнтації, та 

доуніверситетської підготовки Козій І. В.  

 
Провідний спеціаліст відділу професійно-кар'єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки Храпач В. О.   

 
Заст. головного бухгалтера Скрипник Н. І.  

 



Заст. головного бухгалтера Войтко О. М. 

 

 
Провідний спеціаліст бухгалтерії Налбатов О. О.  

 
Економіст Мельник С. Б.  

 
Провідний спеціаліст бухгалтерії Коротич А. В.  

 
Провідний спеціаліст бухгалтерії Гребень І. О.  

 
Економіст Черниш Т. А.  

 

 
Бухгалтер-касир Кутащук В. В.  

 
Методист навчально-методичного відділу Осадчук К. І.   

 
Методист навчально-методичного відділу Литвиненко А. Д. 

 

 
Економіст бухгалтерії Ніколаєва О. А.  

 
Провідний спеціаліст бухгалтерії Архіпова Н. І.  

 
Економіст Корчкова О. С.  

 
Провідний фахівець бухгалтерії Дякон В. М. 

  
Провідний спеціаліст бухгалтерії Драюк Г. І.  

 
Економіст Брікова І. С.  

 
Лаборант кафедри дошкільної освіти Швець М. Г. 

 
Провідний фахівець відділу ліцензування, акредитації та моніторингу 

освіти Мустаєва І. В. 

 

 



Провідний фахівець бухгалтерії Безугла В. В.  

 
Провідний спеціаліст Деркач І. А.  

 
Провідний спеціаліст бухгалтерії Зеленюк Н. М.  

 
Провідний спеціаліст бухгалтерії Денисюк О. О.  

 
Методист заочного відділу факультету дошкільної та спеціальної 

освіти Джулай О. А. 

  

Методист заочного відділу факультету соціальної та психологічної 

освіти Мартиненко О. Л.  

  
Ст. лаборант кафедри технологічної освіти Василенко В. Т.  

  
Лаборант Задорожня Л. М.  

 
Лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Загоруйко В. А. 

  
Методист Лоніна А. Д.  

 
Методист Сивокінь О. Л.  

 
 

Охоронник дільниці №2 Бобошко В. М.  

 
 

Лаборант кафедри виховних технологій та педагогічної творчості 

Яцько А. В. 

 
 

Лаборант Мельниченко С. В.  

 

 
Диспетчер Ленецька С. С.  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


