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Про затвердження груп забезпечення 
спеціальностей фахового молодшого бакалавра 
на 2021/2022 н.р.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 
№1187, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2021р. №365 та відповідно рішення Вченої ради від 28.10.2021 р. (протокол 
№6)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити відомості про педагогічних працівників, які 
забезпечують освітній процес за основним місцем роботи, з усіх 
спеціальностей фахового молодшого бакалавра на 2021/2022 н.р. (додатки 1- 
17).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на Коляду О.П., 
проректора з освітньої діяльності.

Президент Петро ТАЛАНЧУК



Додаток №1 до наказу від 01.11.2021 р. №216
Фаховий коледж "Освіта" закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада
Н ауковий

ступінь
Освітня кваліфікація/ 

Вчене звання

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

1
Брускова Діана-М арія 
Ярославівна

Голова циклової комісії з 
хімічних технологій та інженерії к.х.н. доцент

2 Габ Ангеліна Іванівна
Старший викладач циклової 
комісії з хімічних технологій та 
інженерії

к.х.н. доцент

3
Ш ахнін Дмитро 
Борисович

Старший викладач циклової 
комісії з хім ічних технологій та 
інженерії

к.х.н. доцент

ОП «Харчові технології» спеціальності 181 «Харчові технології»

1
Ратушенко Антоніна 
Тарасівна

Голова циклової комісії з 
харчових технологій

к.т.н. доцент

2
Бублик Галина 
Аврамівна

Старший викладач циклової 
комісії з харчових технологій

к.т.н. доцент

3
Бабанов Ігор 
Г енадійович

Старш ий викладач циклової 
комісії з харчових технологій

к.т.н. доцент

ОП «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «А втомобільний транспорт»

1
Малишев Віктор 
Володимирович

Голова циклової комісії з 
автомобільного транспорту

д.т.н. професор

2
Докуніхін Валерій 
Зосимович

Старший викладач циклової 
комісії з автомобільного 
транспорту

к.т.н. доцент

3
Залюбовський Марк 
Геннадійович

Старший викладач циклової 
комісії з автомобільного 
транспорту

к.т.н. -

ОП «О блік і оподаткування» спеціальності 071 «О блік і оподаткування»

1 Сук Леонід Кіндратович
Голова циклової комісії з обліку і 
оподаткування

д.е.н. професор

2
Дробязко Світлана 
Ігорівна

Старший викладач циклової 
комісії з обліку і оподаткування

д.е.н. доцент

3
Нечипорук Наталія 
Віталіївна

Старший викладач циклової 
комісії з обліку і оподаткування

к.е.н. -

ОП «М аркетинг» спеціальності 075 «М аркетинг»

1
Олійник Георгій 
Ю рійович

Голова циклової комісії з 
маркетингу

д.е.н. доцент

2
Адєєва Г анна 
Володимирівна

Старший викладач циклової 
комісії з маркетингу

к.е.н. доцент

3 Лиса Тамара Валеріївна
Старш ий викладач циклової 
комісії з маркетингу

к.е.н. професор



ОП «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»

1 Ізварін Ігор Вікторович
Голова циклової комісії з 
інженерії програмного 
забезпечення

к.т.н. доцент

2
Забара Станіслав 
Сергійович

Старший викладач циклової 
комісії з інженерії програмного 
забезпечення

д.т.н. професор

3
Самарай Валерій 
Петрович

Старший викладач циклової 
комісії з інженерії програмного 
забезпечення

к.т.н. доцент

ОП «К ом п’ю терна інженерія» спеціальності 123 «К ом п’ю терна інженерія»

1
Тимошенко Оксана 
М ихайлівна

Голова циклової комісії з 
ком п’ютерної інженерії

д.т.н. професор

2
Петронко М аксим 
Віталійович

Старший викладач циклової 
комісії з ком п’ютерної інженерії - -

3
Бескровний Олексій 
Іванович

Старший викладач циклової 
комісії з ком п’ю терної інженерії

к.т.н. доцент

ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Ф аст Олексій 
Олександрович

Голова циклової комісії з права к.ю.н. доцент

2
Петров Володимир 
Васильович

Старший викладач циклової 
комісії з права

к.ю.н. доцент

3
Сердюк Василь 
Павлович

Старший викладач циклової 
комісії з права

к.ю.н. доцент

ОП «С оціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»

1 Іванова Ірина Борисівна
Голова циклової комісії з 
соціальної роботи

к.пед.н. доцент

2
Базиленко Анастасія 
Костянтинівна

Старш ий викладач циклової 
комісії з соціальної роботи

к.псих.н. доцент

3
Євдокимова Валентина 
Володимирівна

Старший викладач циклової 
комісії з соціальної роботи

к.соц.н. доцент

ОП «П сихологія» спеціальності 053 «П сихологія»

1
Іваннікова Ганна 
Василівна

Голова циклової комісії з 
психології

к.псих.н. -

2
Володько Лю дмила 
Олександрівна

Старший викладач циклової 
комісії з психології

-
спеціаліст вищ ої 

категорії

3
Курбатова Альона 
Олександрівна

Старш ий викладач циклової 
комісії з психології

к.псих.н. -



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

1 Арєф'єва Анна Ю ріївна
Голова циклової комісії з 
інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи

к.філос.н. -

2
Кобюк Світлана 
Володимирівна

Старший викладач туризму, 
документальних і міжкультурних 
комунікацій

- -

3 Федірко Анна Василівна
Старший викладач циклової 
ком ісії з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи

- -

О П  «Ж урналістика» спеціальності 061 «Ж урналістика»

1
Ярошовець Тетяна 
Іванівна

Голова циклової комісії 
журналістики

к.філос.н. В2

2 Лоза Галина Іванівна
Старший викладач циклової 
комісії з журналістики

к.н. із соц. 
ком.

-

3
Денисенко Володимир 
Анатоліович

Старший викладач циклової 
комісії з журналістики

д.і.н. -

О П  «Туризм» спеціальності 242 «Туризм»

1
Коротєєва Антоніна 
Вікторівна

Голова циклової комісії з туризму к.е.н. доцент

2
Танська Людмила 
Вацлавівна

Старший викладач циклової 
комісії з туризму

- -

3
Доценко Анатолій 
Іванович

Старший викладач циклової 
комісії з туризму

д.геогр.н. професор



Додаток №2 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Броварський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП П осада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн»

1
Сніжко Наталія 
Анатоліївна

Голова циклової комісії з дизайну к.т.н. доцент

2 Гервас Ольга Генадіївна
Старш ий викладач циклової 

комісії з дизайну
к.пед.н -

3
Г ражевська Олександра 
Ю ріївна

Старш ий викладач циклової 
комісії з дизайну

к.пед.н. -



Додаток №3 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Білоцерківський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Добренька Наталія 
Вікторівна

Голова циклової комісії з права к.ю.н. -

2
Сидоренко Віталій 
Вікторович

Викладач циклової комісії з права к.ю.н. доцент

3
Новак Ярослав 
Віталійович

Викладач циклової комісії з права к.ю.н. доцент



Додаток №4 до наказу від 01.11.2021 р. №216
Вінницький фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Олійник Олеся 
М ихайлівна

Голова циклової комісії з 
правознавства

- -

2 М исак Олена Ігорівна
Старш ий викладач циклової 
ком ісії з правознавства

- -

3
М охнатюк Вадим 
Романович

Викладач циклової комісії з 
правознавства

- -

4
Буткалюк Галина 
Василівна

Старший викладач циклової 
комісії з правознавства

- -



Додаток №5 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Васильківський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада
Науковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «М енеджмент» спеціальності 073 «М енеджмент»

1
Санжаровець Крістіна 
Олександрівна

Голова циклової комісії з 
менеджменту

д.е.н -

2
Подмогильна Ю лія 
Павлівна

Викладач циклової комісії з 
менеджменту

- спеціаліст І категорії

3
Серебрякова Ю лія 
Геннадіївна

Викладач циклової комісії з 
менеджменту

- -

ОП «Автоматизація та ком п’ютерні інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та
ком п’ютерні інтегровані технології»

1
Тимошенко Інесса 
Станіславівна

Голова циклової комісії з 
автоматизації та комп’ютерних 

інтегрованих технологій
- спеціаліст І категорії

2
Іванисик Олександр 
М иколайович

Викладач циклової комісії з 
автоматизації та ком п’ютерних 

інтегрованих технологій
- спеціаліст II категорії

3
Серебрякова Ю лія 
Геннадіївна

Викладач циклової комісії з 
автоматизації та комп’ютерних 

інтегрованих технологій
- -



Додаток №6 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Дніпровський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада Н ауковий
ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П сихологія» спеціальності 053 «П сихологія»

1
Криворотько Ганна 
Сергіївна

В.о. голови циклової комісії 
із психології та гуманітарних 

дисциплін
к.психол.н. доцент

2
Хмельников Артем 
Олександрович

Старш ий викладач циклової 
комісії із психології та 

гуманітарних дисциплін
к.політ.н. -

3
Радченко Сергій 
Валерійович

Викладач циклової комісії із 
психології та гуманітарних 

дисциплін
- -

ОП «О блік і оподаткування» спеціальності 071 «О блік і оподаткування»

1
Калінчик М икола 
Володимирович

Голова циклової комісії з 
економіки та менеджменту

д.е.н. професор

2
М арченко В ’ячеслав 
Володимирович

Викладач циклової комісії з 
економіки та менеджменту

к.т.н. -

3
Петрига Олексій 
М ихайлович

Викладач циклової комісії з 
економіки та менеджменту

к.е.н. доцент

ОП «Ф інанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Ф інанси, банківська справа
та страхування»

1
Петрига Олексій 
Михайлович

Голова циклової комісії з 
економіки та менеджменту

к.е.н. доцент

2
М арченко В ’ячеслав 
Володимирович

Викладач циклової комісії з 
економіки та менеджменту

к.т.н. -

3
Калінчик М икола 
Володимирович

Викладач циклової комісії з 
економіки та менеджменту

д.е.н. професор



Додаток №7 до наказу від 01.11.2021 р. №216
Дубенський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Письмак Ольга 
Степанівна

Голова циклової комісії 
правознавства, викладач

- спеціаліст І категорії

2
Виш ковська Валентина 
Іванівна

Викладач циклової комісії 
правознавства

к.ю.н. -

3
О стап’юк Наталія 
Сергіївна

Викладач циклової комісії 
правознавства

- спеціаліст І категорії



Додаток №8 до наказу від 01.11.2021 р. №216
Івано-Франківська філія закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет

розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «Ж урналістика» спеціаль ності 061 «Ж урналістика»

1
Бойчук Марія 
Володимирівна

Голова циклової к  
журналістики

ЗМІЇ 3
к.філол.н. -

2
Ш екеряк Ганна 
М ихайлівна

Старш ий викладач ці 
комісії з ж урналіс

1КЛОВОЇ

гики
-

заслужений журналіст 
України

3
Стасюк Г алина 
М ирославівна

Старш ий викладач ці 
комісії з журналіс-

ІКЛОВОЇ

ГИКИ
к.філол.н. доцент



Додаток №9 до наказу від 01.11.2021 р. №216
Карпатський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний

університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада Науковий
ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1 Роман Вікторія Петрівна Голова циклової комісії з права - спеціаліст II категорії

2 Грица Семен Марковим Викладач циклової комісії з права - -

3
Леонтьєва Леся 
Богданівна

Викладач циклової комісії з права - -



Додаток №10 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Луцький інститут розвитку людини закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Пікалюк Світлана 
Станіславівна

Голова циклової комісії 
юридичних дисциплін

- -

2
Попов Анатолій 
Андрійович

Викладач циклової комісії 
ю ридичних дисциплін

к.ю.н. -

3
Рязанцев Олександр 
Євгенович

Викладач циклової комісії 
ю ридичних дисциплін

к.ю.н. -



Додаток №11 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Мелітопольський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада Науковий
ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «Екологія» спеціальності 101 «Екологія»

1
Сурядна Наталія 
М иколаївна

Голова циклової комісії екології 
та комп'ю терних наук

к.б.н.
спеціаліст вищої 

категорії

2
Лисенко Валерій 
Іванович

Викладач циклової комісії 
екології та комп'ютерних наук

д.б.н.
спеціаліст вищої 

категорії

3 Дубініна Ю лія Ю ріївна
Викладач циклової комісії 
екології та комп'ю терних наук

к.б.н.
спеціаліст вищ ої 

категорії
ОП «К ом п’ютерні науки» спеціальності 122 «К ом п’ютерні науки»

1
Федоров Вячеслав 
Вячеславович

Голова циклової комісії екології 
та комп'ю терних наук

к.т.н. спеціаліст II категорії

2
Єрмоленко Ольга 
Володимирівна

Викладач циклової комісії 
екології та комп'ю терних наук

-
спеціаліст вищої 

категорії

3
Чураков Анатолій 
Якович

Викладач циклової комісії 
екології та комп'ютерних наук

- спеціаліст

ОП «С оціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»

1
Рябицька Тетяна 
Іванівна

Голова циклової комісії 
соціальної роботи

-
спеціаліст вищої 

категорії

2
М алахова Ж анна 
Дмитріївна

Викладач циклової комісії 
соціальної робота

к.і.н. -

3
М ілушина М арина 
Олександрівна

Викладач циклової комісії 
соціальної роботи

к.психол.н. спеціаліст

4
Фурса Вячеслав 
Олексійович

Викладач циклової комісії 
соціальної роботи

- спеціаліст І категорії

5
Баханова Світлана 
Володимирівна

Викладач циклової комісії 
соціальної роботи

- спеціаліст



Додаток №12 до наказу від 01.11.2021 р. №216
IVІиколаївський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний

університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада Н ауковий
ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «Ж урналістика» спеціальності 061 «Ж урналістика»

1 Божко Олена Петрівна
Голова циклової комісії з права та
інформаційно-комунікаційних
технологій

к.пед.н. -

2
Кандкж-Лебідь Світлана 
Володимирівна

Старший викладач циклової 
комісії з права та соціально- 
інформаційних технологій

- -

3
Ялова Тетяна 
Олександрівна

Викладач циклової комісії з права 
та інформаційно-комунікаційних 
технологій

- -

ОП «О блік і оподаткування» спеціальності 071 «О блік і оподаткування»

1
Гнатенко Євгенія 
Петрівна

Голова циклової комісії з 
економіки та підприємництва

к.е.н. доцент

2
Голубова Ольга 
Олександрівна

Викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

- -

3
Пипкіна Людмила 
Сергіївна

Старший викладач циклової 
комісії з економіки та 
підприємництва

- -

ОП «Ф інанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Ф інанси, банківська справа
та страхування»

1
Домбровська Лю дмила 
Вікторівна

Голова циклової комісії з 
економіки та підприємництва

к.е.н. доцент

2
Загоруєва Світлана 
Олександрівна

Викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

- -

3
Черненко Олександра 
Віталіївна

Викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

- -

О Я А М енеджмент» спеціальності 073 «М енеджмент»

1 Скупський Руслан 
Миколайович

Голова викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

д.е.н. професор

2
Домбровська Людмила 
Вікторівна

Старший викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

к.е.н. -

3 Горба Тетяна Миколаївна
Старший викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

- -

ОП «М аркетинг» спеціальності 075 «М аркетинг»

1
Зубков Руслан 
Сергійович

Голова циклової комісії з 
економіки та підприємництва

к.е.н. -

2
Скупський Руслан 
Миколайович

Старший викладач циклової 
комісії з економіки та 
підприємництва

д.е.н. -

3
Ляшенко Віктор 
Володимирович

Старший викладач циклової 
комісії з економіки та 
підприємництва

- -



ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Олійник Олег 
Олександрович

Голова циклової комісії з права та
соціально-інформаційних
технологій

к.ю.н. доцент

2
Половченя Алла 
Борисівна

Старший викладач циклової 
комісії з права та соціально- 
інформаційних технологій

к.ю.н. -

3
Нікора Анна 
Олександрівна

Старший викладач циклової 
комісії з права та соціально- 
інформаційних технологій

к.пед.н. доцент

ОП «К ом п’ютерна інженерія» спеціальності 123 «К ом п’ютерна інженерія»

1
М ельник Віктор 
Анатолійович

Голова циклової комісії з права та
соціально-інформаційних
технологій

к.т.н. -

2
Вакульчик Олександр 
Володимирович

Старш ий викладач циклової 
комісії з права та соціально- 
інформаційних технологій

- -

3
М ихайлова Тетяна 
Анатоліївна

Старший викладач циклової 
комісії з права та соціально- 
інформаційних технологій

- -

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

1
Завгородній Андрій 
Володимирович

Голова циклової комісії з 
економіки та підприємництва

д.е.н., к. ф,- 
м.н.

професор

2
Горобець Лю дмила 
Олександрівна

Викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

- -

3
Чумаченко Олександр 
Ю рійович

Викладач циклової комісії з 
економіки та підприємництва

к.б.н. -



Додаток №13 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Полтавський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП П осада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Товста Світлана 
Петрівна

Голова циклової комісії з 
правознавства

- викладач вищ ої категорії

2
Стрілко Дмитро 
Леонідович

Викладач циклової комісії з 
правознавства

- викладач вищ ої категорії

3
Коваленко Володимир 
Федорович

Викладач циклової комісії з 
правознавства

- викладач вищ ої категорії

ОП «С оціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»

1
Ш аровара Роман 
Іванович

Голова циклової комісії з 
соціальної роботи

к.е.н.
викладач вищої 

категорії, викладач- 
методист

2
Заіка Віталій 
М иколайович

Викладач циклової комісії з 
соціальної роботи

к.пед.н.
викладач вищої 

категорії, викладач- 
методист

3
Аванесян Геннадій 
М иколайович

Викладач циклової комісії з 
соціальної роботи

-
викладач вищої 

категорії, викладач- 
методист



Додаток №14 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Рівненський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП П осада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1
Красовська Алла 
М ихайлівна

Голова циклової комії з права - викладач вищ ої категорії

2
Лебедєва Галина 
Василівна

Старший викладач циклової комії 
з права

- викладач вищ ої категорії

3
Рудик Олександр 
Андрійович

Старший викладач циклової комії 
з права

- спеціаліст І категорії

4
Ю рчук Людмила 
Василівна

Старш ий викладач циклової комії 
з права

- викладач вищ ої категорії

ОП «Ф інанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Ф інанси, банківська справа
та страхування»

1
Герасименко Наталія 
Петрівна

Голова циклової комісії з 
фінансів, банківської справи та 

страхування
-

викладач вищої 
категорії, викладач- 

методист

2
Нагорна Ольга 
Вікторівна

Старший викладач циклової 
комісії з фінансів, банківської 

справи та страхування
-

викладач вищої 
категорії, викладач- 

методист

3
Петровська Людмила 
М иколаївна

Старший викладач циклової 
комісії з фінансів, банківської 

справи та страхування
-

викладач вищої 
категорії, викладач- 

методист



Додаток №15 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Тернопільський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП Посада Н ауковий
ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

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

та архівна справа»

1
Скільська Марія 
Іванівна

Голова циклової комісії з 
інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи
- спеціаліст II категорії

2
Сухорукова Неля 
Степанівна

Викладач циклової комісії з 
інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи
- викладач вищ ої категорії

3
Твардовська Оксана 
Анатоліївна

Викладач циклової комісії з 
інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи
- викладач вищ ої категорії

ОП «Д изайн» спеціальності 022 «Дизайн»

1
Сокол Зінаїда 
Степанівна

Голова циклової комісії з дизайну - -

2
Дуда Валентин 
Васильович

Викладач циклової комісії з 
дизайну

- -

3
Овчарик Євген 
Ярославович

Викладач циклової комісії з 
дизайну

- -

4
Соколовський Андрій 
Михайлович

Викладач циклової комісії з 
дизайну

- -

ОП «Ж урналістика» спеціальності 061 «Ж урналістика»

1
Байдецька Леся 
Василівна

Голова циклової комісії з 
журналістики

- -

2
Чайківська Марія 
Валеріївна

Викладач циклової комісії з 
журналістики

- -

3
Сипко Людмила 
М ихайлівна

Викладач циклової комісії з 
журналістики

к.ф.н. -



Додаток №16 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Хмельницький фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна"

№
з/п ПІП Посада

Н ауковий
ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «П раво» спеціальності 081 «П раво»

1 Бернюков Анатолій 
Миколайович

Голова циклової комісії з 
правознавства

д.ю.н. викладач вищ ої категорії

2
Кожушко Олена 
Олегівна

Старший викладач циклової 
комісії з правознавства

к.ю.н. -

3
М озолюк-Боднар 
Людмила М иколаївна

Старший викладач циклової 
комісії з правознавства

к.ю.н. викладач вищ ої категорії

4
Пасічник Ярослав 
Сергійович

Старший викладач циклової 
комісії з правознавства

к.політ.н. викладач вищ ої категорії



Додаток №17 до наказу від 01.11.2021 р. №216

Центральноукраїнський фаховий коледж закладу вищої освіти "Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини "Україна"

№
з/п

ПІП П осада
Н ауковий

ступінь

Освітня
кваліфікація/Н аукова

ступінь
ОП «Ф інанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Ф інанси, банківська справа

та страхування»

1 Білоніг Ірина Сергіївна
Голова циклової комісії з 

фінансів, банківської справи та 
страхування

- викладач вищ ої категорії

2
Ш катула Лариса 
Павлівна

Старший викладач циклової 
комісії з фінансів, банківської 

справи та страхування
- викладач вищої категорії

3 Чорна Наталя Ю ріївна
Викладач циклової комісії з 

фінансів, банківської справи та 
страхування

- -

ОП «Ж урналістика» спеціальності 061 «Ж урналістика»

1
М ильніченко Наталя 
Олександрівна

Голова циклової комісії з 
журналістики

- викладач вищ ої категорії

2
Бажан Валентина 
Василівна

Старший викладач циклової 
комісії з журналістики

- викладач вищ ої категорії

3
Диченко Владислав 
Олександрович

Викладач циклової комісії з 
журналістики

- -


