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Додаток до наказу від _30.11.2021 р. №_0202-1/607

Реєстр гарантів освітніх програм Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна станом на 25 листопада 2021 р.
Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

Біологічний факультет

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Магістр

014.05 Біологія та здоров'я людини

САМОЙЛОВА Наталія
доц. каф. валеології, канд. пед. наук, доц.
Василівна
ШАБАНОВ Дмитро Андрійович проф. каф. зоології та екології тварин, д-р біолог. наук,
проф.
ГОЛТВЯНСЬКИЙ Анатолій
доц. каф. молекулярної біології та біотехнології, канд. біол.
Наук
Володимирович
ТАГЛІНА Ольга Валентинівна
доц. каф. генетики і цитології, канд. біол. наук, доц.

Фізіологія людини і тварин
Біологія

Магістр
Магістр

091 Біологія
091 Біологія

ШЕХ Віра Євгенівна
ЖМУРКО Василь Васильович

Біохімія

Магістр

091 Біологія

ПЕРСЬКИЙ Євген Ефроїмович

Генетика
Біологія

Магістр
доктор філософії

091 Біологія
091 Біологія

ВОЛКОВА Наталя Євгенівна
АТРАМЕНТОВА Любов
Олексіївна

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Бакалавр

014.05 Біологія та здоров'я людини

Біологія

Бакалавр

091 Біологія

Біотехнології та біоінженерія

Бакалавр

162 Біотехнології та біоінженерія

доц. каф. фізіології людини та тварин, канд. біол. наук
професор кафедри фізіології і біохімії рослин та
мікроорганізмів, д-р біолог. наук, проф.
зав. каф. біохімії, д-р біолог. наук, проф.
доц. каф. генетики і цитології, канд. біол. наук, доц.
зав.каф.генетики іцитології, д-р біолог. наук, проф.

Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Географія, економіка та краєзнавчотуристична робота
Географія, природознавство та спортивнотуристська робота
Геологія нафти і газу

Бакалавр

014.07 Середня освіта (Географія)

ГУСЄВА Наталія
Володимирівна
БОРИСЕНКО Катерина
Борисівна
КЛЕВЦОВ Олександр
Олександрович
КОНОНЕНКО Аліна
Володимирівна
СУХОВ Валерій Васильович

доц. каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, канд.
географ. наук, доц.
доц. каф. фіз. Географії та картографії, канд. пед. наук

Бакалавр

014.07 Середня освіта (Географія)

Бакалавр

103 Науки про Землю

Прикладна гідрогеологія

Бакалавр

103 Науки про Землю

Геологія

Бакалавр

103 Науки про Землю

Геологічна зйомка, пошук та розвідка
корисних копалин
Географія рекреації та туризму

Бакалавр

103 Науки про Землю

Бакалавр

106 Географія

ГОРЯЙНОВ Сергій
Володимирович
ПРАСУЛ Юлія Іванівна

Географія

Бакалавр

106 Географія

КАНДИБА Юрій Іванович

зав. каф. фізич. Географіїї та картографії, канд. географ.
наук, доц.
доц. каф. географії і регіонознавства, канд. географ. наук

Економічна, соціальна географія та
регіональний розвиток

Бакалавр

106 Географія

КРАВЧЕНКО Катерина
Олександрівна

доц. каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, канд.
географ. наук

доц. каф. мінералогії, петрогрфії та корисних копалин,
канд. геолог. наук
старш. викладач каф. гідрогеології, канд. геолог. наук, доц.
старш. викл. каф. геології, канд. геолог. наук, зав. лаб.
геологорозвідувальної справи і геофізики
в.о. зав. каф. геології, канд. геол.-мінерал. наук, доц.
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

Інженерна геологія

Магістр

103 Науки про зземлю

СОКОЛОВ Віктор Артемович

доцент, кафедри гідрогеології, кандидат технічних наук

Картографія, геоінформатика і кадастр

Бакалавр

106 Географія

ПОПОВИЧ Наталія Валеріївна

доц. каф. фізич.географії та картографії, канд. географ. наук

Фізична географія, моніторинг і кадастр
природних ресурсів
Географія, економіка та краєзнавчотуристична робота
Географія, Людина і природа та туристська
робота
Геологія нафти і газу

Бакалавр

106 Географія

Магістр

014.07 Середня освіта (Географія)

РЕШЕТЧЕНКО Світлана
Іванівна
СЕГІДА Катерина Юріївна

Магістр

014.07 Середня освіта (Географія)

Магістр

103 Науки про Землю

Гідрогеологія
Геологія
Географія рекреації та туризму

Магістр
Магістр
Магістр

103 Науки про Землю
103 Науки про Землю
106 Географія

Картографія, геоінформаційні системи і
дистанційне зондування Землі
Географія

Магістр

106 Географія

Магістр

106 Географія

Економічна та соціальна географія

Магістр

106 Географія

Науки про землю

доктор філософії

103 Науки про Землю

Міжнародна економіка

Бакалавр

051 Економіка

доц. каф.фізич.географії та картографії, канд. географіч.
наук
доц. каф. соц.-екон. географії ш регіонознавства, д-р
географ. наук, доц.
проф. каф. фізичної географії та картографії, д-р пед. наук ,
КУЛІШ Сергій Миколайович
доц.
проф. каф. мінералогії, петрографії та корисних копалин, д-р
СУЯРКО Василь Григорович,
геолого-мінералог. наук, проф.
УДАЛОВ Ігор Валерійович
зав. каф. гідрогеології, д-р геолог. наук, доц.
САМЧУК Ірина Миколаївна
доц. каф. геології, канд. геолого-мінералог. Наук
КОСТРІКОВ Сергій Васильович проф. каф. соц.-екон. географії та регіонознавства, д-р
географ. наук, проф.
БАЙНАЗАРОВ Анатолій
доц. каф. фізич. географії та картографії, канд географ. наук
Михайлович
доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд.
БУБИР Наталя Олександрівна
геогр. наук, доц.
доц. каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, канд.
РЕДІН Володимир Іванович
географ. наук
ПЕРЕСАДЬКО Віліна
декан ф-ту геології, географії рекреації та туризму, д-р
Анатоліївна
географ. наук, проф.

Економічний факультет

Бізнес-економіка

Бакалавр

051 Економіка

Економічна кібернетика

Бакалавр

051 Економіка

Бізнес-аналітика та міжнародна статистика

Бакалавр

051 Економіка

Економічна аналітика та статистика

Бакалавр

051 Економіка

Економіка та економічна політика

Бакалавр

051 Економіка

Облік і оподаткування

Бакалавр

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Інформаційні технології у фінансах та
електронна комерція
Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності

Бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр

073 Менеджмент

доцент каф. міжнародної економіки та світового
господарства, канд. екон. наук
доц. каф. екон. теорії та екон. методів управління, канд.
екон. наук, доц.
доц. каф. економічн. кібернетики та прикладної економіки,
канд. екон. наук, доц.
КОРЕПАНОВ Олексій
проф. каф. статистики, обліку та аудиту, д-р екон. наук,
Сергійович
проф.
доц каф. статистики , обліку та аудиту, канд. екон. наук,
КУЩЕНКО Олена Іванівна
доц.
МІРЯСОВ Юрій Олександрович доц. каф. екон. теорії та екон. методів управління, канд.
екон. наук, доц.
ПОНОМАРЬОВА Тетяна
доц. каф. статистики обліку та аудиту, канд. екон. наук, доц.
Володимирівна
ДОРОШЕНКО Олександр
доц. каф. фінансів, банківської справи та страхування
Григорович
проф. каф. еконо. кібернетики та прикладної економіки,
ДАНІЧ Віталій Миколайович
докт. екон. наук. проф.
ЛЯШЕВСЬКА Вікторія Іванівна доц. каф. маркетингу, менеджменту та підприємництва,
канд. екон. наук.
ГАЛУЦЬКИХ Наталія Андріївна
МИКИТАСЬ Вікторія
Володмириівна
БІТКОВА Тетяна Вікторвна
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Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

Менеджмент бізнес-процесів

Бакалавр

073 Менеджмент

КРИКУН Ольга Олександрівна

доц. каф. економіки та менеджменту, доц., канд. екон. наук

Міжнародний менеджмент і бізнескомунікації
Менеджмент організацій

Бакалавр

073 Менеджмент

ШУБА Тетяна Петрівна

Бакалавр

073 Менеджмент

БАБИЧ Світлана Миколаївна

доц. каф. маркетингу, менеджменту та підприємництва,
канд. екон. наук
доц. каф. економіки та менеджменту, доц., канд. екон. наук

Маркетинговий менеджмент

Бакалавр

075 Маркетинг

Інформаційний маркетинг, реклама та зв'язки Бакалавр
з громадськістю
Маркетинг
Бакалавр

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Публічне управління та адміністрування

Бакалавр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалавр

281 Публічне управління та адміністрування

МАНГУШЕВ Дмитро
доцент кафедри маркетингу, менеджменту та
Валерійович
підприємництва, канд. екон. наук, доц.
МОЗГОВА Галина Валентинівна доц. каф. маркетингу, менеджменту та підприємництва,
канд. екон. наук, доц.
БОЛОТНА Оксана
доцент кафедри маркетингу, менеджменту та
Володимирівна
підприємництва, канд. екон. наук, доц.
ПЕТРЯЄВ Олексій
доц. каф. маркетингу, менеджменту та підприємництва,
Олександрович
канд. екон. наук, доц.
ПРОКОПЕНКО Валерія Юріївна проф. каф. економіки та менеджменту, проф. , д-р екон. наук

Економічна кібернетика

Магістр

051 Економіка

Бізнес-аналітика та міжнародна статистика

Магістр

051 Економіка

Міжнародна економіка

Магістр

51 Економіка

Економічна аналітика та статистика

Магістр

51 Економіка

Прикладна економіка

Магістр

51 Економіка

Економіка та економічна політика

Магістр

51 Економіка

Облік і оподаткування

Магістр

071 Облік і оподаткування

МЕРКУЛОВА Тамара
зав. каф. екон. кібернетики та прикладної економіки, д-р
Вікторовна
екон. наук, проф.
ЛАЗЕБНИК Юлія Олександрівна проф. каф. статистики, обліку та аудиту, д- р екон. наук,
доц.
доц. каф. міжнародної економіки та світового господарства,
ДУНА Наталія Геннадіївна
канд. екон. наук, доц.
НАЗАРОВА Олександра
доц. каф. статистики, обліку та аудиту, канд. екон. наук,
Юріївна
доц.
КОНОНОВА Катерина Юріївна проф. каф. екон. кібернетики та прикладної економіки, д-р
екон. наук, доц.
ТЮТЮННИКОВА Світлана
проф. каф. екон. теорії та екон. методів управління, д-р екон.
Володимирівна
наук, проф.
СЛЮНІНА Тетяна Леонідівна
доц. каф. статистики обліку та аудиту, канд екон. наук, доц.

Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ШВАЙКО Мар'яна Леонідівна

Публічні фінанси

Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності
Адміністративний менеджмент

Магістр

073 Менеджмент

Магістр

073 Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Бізнес-адміністрування (освітньо-професійна
програма)
Бізнес-менеджмент

Магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістр

073 Менеджмент

Магістр

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Магістр

073 Менеджмент

075 Маркетинг

доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування, канд. екон. наук
доцент кафедри фінансів, банківської справи та
ХМЕЛЬКОВ Андрій
страхування, канд. держ. упр.;
Володимирович
БАБИЧ Дмитро Володимирович проф. каф. маркетингу, менеджменту та підприємництва, др екон. наук, проф.
ТЄШЕВА Лариса Василівна
доц. каф. економіки та менеджменту, доц., д-р екон. наук
ГОНТАРЕВА Ірина
проф. каф. маркетингу, менеджменту та підприємництва, дВячеславівна
р екон. наук, проф.
КОЛОМІЕЦЬ Ганна Миколаївна проф. каф. екон. теорії та економічних методів управління, др екон. наук, проф.
ТЕРНОВА Ірина Анатоліївна
доц. каф. економіки та менеджменту, доц., канд. екон. наук
ДОРОШЕНКО Ганна
Олександрівна

зав. каф. економіки та менеджменту, д-р екон. наук, проф.
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Управління фінансово-економічною безпекою Магістр

073 Менеджмент

Маркетинг

Магістр

075 Маркетинг

Економіка

доктор філософії

051 Економіка

Фінанси, банківська справа та страхування

доктор філософії

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

ДОРОШЕНКО Надія
Олександрівна
КУЗЬМИНЧУК Наталія
Валеріївна
СОБОЛЄВ Володимир
Михайлович
ГЛУЩЕНКО Ольга Вікторівна

доц. каф. фінансів, банківської справи та страхування, канд.
екон. наук, доц.
професор кафедри маркетингу, менеджменту та
підприємництва, д-р екон. наук, проф.
проф.каф. економ.теорії та економічних методів управління,
д-р екон.наук, проф.
проф. каф. фінансів, банківської справи та страхування, док.
Екон. наук, доц.

БАЙБЕКОВА Людмила
Олександрівна
МАТЮХІНА Юлія
Володимирівна
НОВІКОВА Олена Миколаївна

доц. каф. методики та практики викладання іноземної мови,
канд. пед. наук
доц. каф.англійської філології, канд. філол. наук, доц.

МАЛАЯ Олеся Юліївна

доц. каф. німецької філології та перекладу, канд. філол.
наук, доц.
проф. каф. романської філології та перекладу, д-р філол.
наук, доц.
доц. каф. романської філології та перекладу, канд. філол.
наук
доц. каф. перекладознавства імені Миколи Лукаша, канд.
філол. наук
доц. каф. східних мов та міжкультурної комунікації, канд.
пед. наук
зав. каф. перекладознавства імені Миколи Лукаша, д-р
філол. наук, проф.
проф. каф. німецької філології та перекладу, д-р філол. наук,
проф.
доц. каф. романської філології та перекладу, канд. філол.
наук, доц.
зав. каф. романської філології та перекладу, д-р філол. наук,
доц.
зав. каф. східних мов та міжкультурної комунікації, канд.
філол. наук, доц.
професор кафедри англійської філології, д-р філол. наук,
проф.

Факультет іноземних мов
Англійська мова та література і переклад

Бакалавр / заочна

Англійська мова та література і переклад та
друга іноземна мова
Німецька мова та література і переклад

Бакалавр /денна

Німецька мова та література і переклад та
англійська мова
Переклад (іспанська та англійська мови)

Бакалавр /денна

Французька мова та література і переклад та
англійська мова
Переклад (арабська та англійська мови)

Бакалавр /денна

Переклад (китайська та англійська мови)

Бакалавр /денна

Англійська мова та література і переклад та
друга іноземна мова
Німецька мова та література і переклад та
англійська мова
Переклад (іспанська та англійська мови)

Магістр/денна

Французька мова та література і переклад та
англійська мова
Переклад (китайська та англійська мови)

Магістр/денна

Філологія

доктор філософії

Бакалавр /заочна

Бакалавр /денна

Бакалавр /денна

Магістр/денна
Магістр/денна

Магістр/денна

035.041 Філологія, германські мови та літератури
(переклад включно), перша - англійська
035.041 Філологія, германські мови та літератури
(переклад включно), перша - англійська
035.043 Філологія, германські мови та літератури
(переклад включно), перша - німецька
035.043 Філологія, германські мови та літератури
(переклад включно), перша - німецька
035.051 Філологія, романські мови та літератури
(переклад включно), перша - іспанська
035.055 Філологія, романські мови та літератури
(переклад включно), перша - французька
035.060 Філологія, східні мови та літератури
(переклад включно), перша - арабська
035.065 Філологія, східні мови та літератури
(переклад включно), перша - китайська
035.041 Філологія, германські мови та літератури
(переклад включно), перша - англійська
035.043 Філологія, германські мови та літератури
(переклад включно), перша - німецька
035.051 Філологія, романські мови та літератури
(переклад включно), перша - іспанська
035.055 Філологія, романські мови та літератури
(переклад включно), перша - французька
035.065 Філологія, східні мови та літератури
(переклад включно), перша - китайська
035 Філологія

ОРЖИЦЬКИЙ Ігор
Олександрович
БЄЛЯВСЬКА Марія Юріївна
КАБІРІ Магда Хусейн
ЛАХМОТОВА Юлія Валеріївна
РЕБРІЙ Олександр
Володимирович
БЕЗУГЛА Лілія Ростиславівна
ТАРАСОВА Олена Анатоліївна
ЧЕРКАШИНА Тетяна Юріївна
ВІРОТЧЕНКО Світлана
Андріївна
БОНДАРЕНКО Євгенія
Валеріївна

доц. каф.німецької філології та перекладу, канд.філол. наук

Історичний факультет
зав. каф. історії України, д-р іст. наук, проф.

032 Історія та археологія

КАЛІНІЧЕНКО Володимир
Вікторович
ПОСОХОВА Людмила Юріївна

032 Історія та археологія

СОРОЧАН Сергій Борисович

зав. каф. стародавнього світу та середніх віків, д-р іст.наук,
проф.

Історія та археологія

Бакалавр

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Магістр

Історія та археологія

доктор філософії

проф. каф. історії України, д-р іст. наук, проф.
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

Факультет комп'ютерних наук
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології
Комп'ютерна інженерія

Бакалавр

ЛАБЕНКО Дмитро Петрович

Бакалавр

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
123 Комп’ютерна інженерія

Кібербезпека

Бакалавр

125 Кібербезпека

Комп'ютерні науки

бакалавр

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Магістр

123 Комп’ютерна інженерія

Безпека інформаційних і комунікаційних
систем
Комп'ютеризовані системи управління та
автоматика
Інформаційні управляючі системи та
технології
Кібербезпека

Магістр

125 Кібербезпека

РАССОМАХІН Сергій
Геннадійович
БОГУЧАРСЬКИЙ Сергій
Іванович
ТОСТОЛУЗЬКА Олена
Геннадіївна
ЄСІН Віталій Іванович

Магістр

ШМАТКОВ Сергій Ігорович

Магістр

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
122 Комп'ютерні науки

доктор філософії

125 Кібербезпека

ГОРБЕНКО Іван Дмитрович

Комп'ютерні науки

доктор філософії

122 Комп'ютерні науки

ТКАЧУК Микола Вячеславович

Математика

Бакалавр

111 Математика

Прикладна математика

Бакалавр

113 Прикладна математика

Теоретична і прикладна інформатика

Бакалавр

122 Комп'ютерні науки

Інформатика

бакалавр

122 Комп'ютерні науки

Математика (освітньо-наукова програма)

Магістр

111 Математика

Математика (освітньо-професійна програма)

Магістр

111 Математика

Фундаментальна математика Pure mathematics
(освітньо-наукова програма)
Прикладна математика (освітньо-наукова
програма)
Прикладна математика (освітньо-професійна
програма)
Середня освіта (Математика та інформатика)

Магістр

111 Математика

Магістр

СТРІЛЕЦЬ Вікторія Євгенівна

БАРАННІК Володимир
Вікторович

доц каф. теоретичної та прикладної системотехніки, канд.
техн. наук, доц.
зав. каф. теоретичної та прикладної системотехніки, д-р
техн. наук, проф.
зав. каф. безпеки інформаційних систем і технологій, д-р
технічних наук, доц.
доц. каф. електроніки і управляючих систем, канд. техн.
наук, доц.
проф. каф. теоретичної та прикладної системотехніки, д-р
техн. наук, старший науковий співробітник
проф. каф. безпеки інформаційних систем і технологій, д-р
технічних наук, доц.
зав. каф. теоретичної та прикладної системотехніки, д-р
техн. наук, проф.
доц. каф. штучного інтелекту та програмного забезпечення,
д-р фіз.-мат. наук, доц.
проф. каф. безпеки інформаційних систем і технологій, д-р
техн. наук, проф.
зав. каф.моделювання систем і технологій, д-р техн. наук,
проф.

Факультет математики і інформатики
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Олександр
Леонідович
ПОСЛАВСЬКИЙ Сергій
Олександрович
ЗАРЕЦЬКА Ірина Тимофіївна
МОРОЗОВА Анастасія
Геннадіївна
ВИШНЯКОВА Ганна Марківна

зав. каф. фундамент. Математики, д-р фіз.мат. наук, доц.
доц.каф. прикладної математики, канд. фіз.-мат. наук
зав. каф.теоретичної та прикладної інформатики, канд. фіз.мат. наук, доц.
ст. викладач кафедри теоретичної та прикладної
інформатики, канд. техн. наук
проф. фундамент. математики, д-р фіз.-мат. наук , доц.
проф. фундамент. математики, д-р фіз.-мат. наук, проф.

113 Прикладна математика

ГОРДЕВСЬКИЙ Вячеслав
Дмитрович
ФАСТОВСЬКА Тамара
Борисівна
КОРОБОВ Валерій Іванович

Магістр

113 Прикладна математика

ІГНАТОВИЧ Світлана Юріївна

проф.прикладної математики, д-р фіз.-мат. наук, доц.

Бакалавр

014.04 Середня освіта (Математика)

ЧЕРНОВА Ганна Вікторівна

122 Комп'ютерні науки

ФРОЛОВ В'ячеслав Вікторович

доц. каф. вищої математики та інформатики, канд.
педагогічних наук, доц.
проф. теоретичної та прикладної інформатики, д-р техн.
наук, доц.

Інформатика (освітньо-професійна програма) Магістр

доц. фундамент. математики, канд. фіз.-мат. наук, доц.
зав. каф. прикладної математики, д-р фіз.-мат. наук, проф.
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Інформатика (освітньо-наукова програма)

Магістр

122 Комп'ютерні науки

Математика

Доктор філософії

111 Математика

Прикладна математика

Доктор філософії

113 Прикладна математика

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

ЖОЛТКЕВИЧ Григорій
Миколайович
КАДЕЦЬ Володимир
Михайлович
КІЗІЛОВА Наталія Миколаївна

проф.теоретичної та прикладної інформатики, д-р техн.
наук, проф.
проф.каф. фундаментальної математики, д-р фіз.мат. наук,
проф.
проф. каф. прикладної математики, д-р фіз.-мат. наук, проф

зав. каф. заг. практики - сімейн. Медицини, проф., д-р мед.
наук
проф.каф. педіатрії, д-р мед наук, проф.

Медичний факультет
Медицина

Магістр

222 Медицина

НІКОЛЕНКО Євген Якович

Медицина

Спеціаліст

222 Медицина

Медицина

доктор філософії

222 Медицина

ЧЕРНУСЬКИЙ В'ячеслав
Григорович
ТИХОНОВА Тетяна Михайлівна зав. каф. внутрішньої медицини, д-р мед.наук, с.н.с.

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Готельно-ресторанна справа

Бакалавр

241 Готельно-ресторанна справа

Туризм

Бакалавр

242 Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

Бакалавр

242 Туризм

Міжнародні відносини

Бакалавр

Міжнародна інформація та міжнародні
комунікації
Міжнародні відносини та регіональні студії

Бакалавр

Міжнародні економічні відносини

Бакалавр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна логістика і митна справа

Бакалавр

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна електронна комерція

Бакалавр

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні фінанси

Бакалавр

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Бакалавр

292 Міжнародні економічні відносини

Готельно-ресторанна справа

Магістр

241 Готельно-ресторанна справа

Туризм

Магістр

242 Туризм

Міжнародні відносини та регіональні студії:
сходознавство
Міжнародна інформаційна безпека

Магістр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії

Бакалавр

Магістр

доцент кафедри міжнародної електронної комерції та
готельно-ресторанної справи, канд. екон. наук, доц.
доц. каф. туристичного бізнесу та країнознавства, канд. іст.
ПОСОХОВ Іван Сергійович
наук, доц.
ЄВТУШЕНКО Олена Віталіївна доц. каф. туристичного бізнесу та країнознавства, канд.
екон. наук, доц.
СОЛОВИХ Євгенія Миколаївна доц. каф. міжнародних відносин, міжнародної інформації та
безпеки, канд. політ. наук
ХИЖНЯК Олександр
проф. каф. міжнародних відносин, міжнародної інформації
Володимирович
та безпеки, д-р соціол. наук, доц.
доц. каф. туристичного бізнесу та країнознавства, канд.
ПАНАСЕНКО Ганна Сергіївна
політ. наук
зав. каф. міжнародних економічних відносин імені Артура
КАЗАКОВА Надія Артурівна
Голікова, канд географ наук, доц.
доц. каф. міжнародних економічних відносин імені Артура
ХАНОВА Олена В'ячеславівна
Голікова, канд. геогр. наук, доц.
БАБЕНКО Віталіна Олексіївна проф. каф. міжнародної електронної комерції та готельноресторанної справи, д-р екон. наук, проф.
проф. каф.міжнародного бізнесу та економічної теорії, д-р
ШКОДІНА Ірина Віталіївна
екон. наук, проф.
в.о. зав. каф. міжнародного бізнесу та економічної теорії,
ДЕРІД Ірина Олександрівна
канд. економ. наук, доц.
зав. каф. міжнародної електронної комерції та готельноДАНЬКО Наталя Іванівна
ресторанної справи, канд. екон. наук, доц.
ПАРФІНЕНКО Анатолій
зав. каф. туристичного бізнесу та країнознавства, канд. іст.
Юрійович
наук, доц.
проф. каф. туристичного бізнесу та країнознавства, д-р іст.
ЛИМАН Сергій Іванович
наук, проф.
НОВІКОВА Людмила
зав. каф. міжнародних відносин, міжнародної інформації та
Вікторівна
безпеки, канд. юрид. наук, доц.
МИКОЛЕНКО Олена Петрівна
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії
Міжнародні відносини та регіональні студії:
європеїстика
Міжнародні економічні відносини

Магістр

Магістр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна та європейська економічна
інтеграція
Міжнародний бізнес

Магістр

292 Міжнародні економічні відносини

Магістр

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

доктор філософії

292 Міжнародні економічні відносини

Магістр

Гарант
ЗАСТАВА Ірина Валентинівна
БАРАНОВА Валерія Вадимівна
ГОНЧАРЕНКО Владислав
Васильович
МАТЮШЕНКО Ігор Юрійович
ТИМОШЕНКОВ Ігор
Владиславович
ДОВГАЛЬ Олена Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта
доц. каф. міжнародних відносин, міжнародної інформації та
безпеки, канд. політ. наук
доц. каф. туристичного бізнесу та країнознавства, канд.
екон. наук, доц.
проф. каф. міжнародних економічних відносин імені Артура
Голікова, д-р екон. наук, проф.
проф. каф. міжнародних економічних відносин імені Артура
Голікова, д-р екон. наук, проф.
проф. каф. міжнародного бізнесу та економічної теорії, д-р
екон. наук, доц.
проф.каф. міжнародних економічних відносин імені Артура
Голікова, д-р екон.наук,проф.

Навчально-науковий інститут екології
Екологічний контроль та аудит

Бакалавр

101 Екологія

КУЧЕР Анатолій Васильович

проф. каф. екології та менеджменту довкілля, д-р екон. наук

Заповідна справа

Бакалавр

101 Екологія

Екологія

Бакалавр

101 Екологія

Екологічна безпека

Бакалавр

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього
середовища
Екологічний контроль та аудит

Магістр

101 Екологія

Магістр

101 Екологія

Заповідна справа

Магістр

101 Екологія

Екологічна безпека

Магістр

101 Екологія

ГОЛОЛОБОВА Олена
доц. каф.екологічного моніторингу та заповідної справи,
Олександрівна
канд. с.-г. наук, доц.
ЛІСНЯК Анатолій Анатолійович зав. лабораторії аналітичних екологічних досліджень, канд.
с.-г. наук, доцент
доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти,
УТКІНА Катерина Богданівна
канд. геогр. наук, доц.
завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти,
НЕКОС Алла Наумівна
д-р географ. наук, проф.
директор навчально-наукового інституту екології, канд.
ТІТЕНКО Ганна Валеріївна
географ наук, доц.
МАКСИМЕНКО Надія
зав. каф. екологічного моніторингу та заповідной справи, дВасилівнаа
р географ. наук, проф.
КРАЙНЮКОВ Олексій
проф. каф. екологічної безпеки та екологічної освіти, д-р
Миколайович
географ наук, проф.

Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління"
Управління персоналом та економіка праці

бакалавр

051 Економіка

Міжнародний бізнес та корпоративний
менеджмент
Організація та економіка підприємницької
діяльності
Публічне управління

бакалавр

073 Менеджмент

бакалавр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльнсть

бакалавр

281 Публічне управління та адміністрування

Управління персоналом та економіка праці

магістр

051 Економіка

Бізнес-адміністрування в корпоративному
секторі економіки
Організація та економіка підприємницької
діяльності

магістр

073 Менеджмент

магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльнсть

професор кафедри управління персоналу і підприємництва,
д.держ.упр, проф.
УЛЬЯНЧЕНКО Юрій
професор кафедри економічної політики та менеджменту,
Олександрович
д.держ.упр, проф.
доцент кафедри управління персоналом і підприємництво,
СМАГЛЮК Анна Андріївна
канд. екон. наук, доцент
КАРАМИШЕВ Дмитро
професор кафедри соціальної і гуманітарної політики,
Васильович
д.держ.упр, проф.
професор кафедри економічної теорії та публічних фінансів,
АМОСОВ Олег Юрійович
д-р економ. наук, проф.
ЛАТИНІН Микола Анатолійович професор кафедри економічної політики та менеджменту,
д.держ.упр, проф.
професор кафедри економічної політики та менеджменту,
ДУНАЄВ Ігор Володимирович
д.держ.упр, проф.
СТАТІВКА Наталія Валеріївна

8

Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Публічне управління та адміністрування

магістр

281 Публічне управління та адміністрування

ГАЗАРЯН Світлана Вікторівна

Публічне управління та адміністрування

доктор філософії

281 Публічне управління та адміністрування

ДЗЮНДЗЮК Вячеслав
Борисович

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта
проф. каф. публічного управління та державної служби,
д.держ.упр, проф.
проф. каф. публічної політики, д.держ.упр, проф.

Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут"
Бізнес-аналітика і аудит

Бакалавр

071 Облік і оподаткування

ШУБІНА Світлана Валентинівна доц.каф. обліку та оподаткування, канд. екон. наук, доц.

Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами

Магістр

071 Облік і оподаткування

Банківська справа та фінансовий консалтинг

Бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ПІСКУНОВ Роман
Олександрович
КОЧОРБА Валерія Юріївна

Фінансові технології та банківський
менеджмент
Менеджмент і глобальний бізнес

Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр

073 Менеджмент

Стратегічний менеджмент в бізнесі

Магістр

073 Менеджмент

Комп'ютерні науки та інформаційні технології Бакалавр
в бізнесі
Комп'ютерні науки
Магістр

122 Комп'ютерні науки

Кібербезпека у фінансових технологіях

Бакалавр

125 Кібербезпека

Менеджмент організацій та адміністрування

магістр

073 Менеджмент

122 Комп'ютерні науки

зав. каф. обліку та оподаткування, канд. екон. наук, доц.

доц. каф. банківського бізнесу та фінансових технологій,
канд. екон. наук, доц.
АЗАРЕНКОВА Ганна
зав. каф. банківського бізнесу та фінансових технологій, д-р
Михайлівна
екон. наук, проф.
доц. каф. менеджменту, бізнесу та професійних
ТОРЯНИК Жанна Іванівна
комунікацій, канд. екон. наук, доц.
ІЗЮМЦЕВА Наталія
доц. каф. менеджмен ту, бізнесу та професфійних
Володимирівна
комунікацій, канд. екон. наук, доц.
ТАРАСЕНКО Олександр
доц. каф. інформаційних технологій та математичного
Прокопович
моделювання, канд. тех. наук, доц.
проф. кафедри банківського бізнесу та фінансових
САМОРОДОВ Борис
технологій, канд. техн. наук, доц. каф. інформаційних
Вадимович
технологій та математичного моделювання, др.економ.наук, професор
КОБИЛІН Анатолій Михайлович доц. каф. інформаційних технологій та математичного
моделювання, канд. техн. наук, доц.
завідувач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних
ГРІНЬКО Алла Павлівна
комунікацій, д-р економ. наук, професор

Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу"
Менеджмент

Бакалавр

073 Менеджмент

РЕКУН Ганна Петрівна

Підприємництво

Бакалавр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бізнес-адміністрування

Бакалавр

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування (освітньо-наукова
програма)
Менеджмент

Магістр

073 Менеджмент

Магістр

073 Менеджмент

ЄРЬОМІНА Марина
Олександрівна
ПАРХОМЕНКО Олена
Степанівна
ДИКАНЬ Валерія
Володимирівна
РОДЧЕНКО Володимир
Борисович

Підприємництво

Магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльнсть

ПОРТНА Оксана Валентинівна

Менеджмент і адміністрування

доктор філософії

073 Менеджмент

ТРЕТЯК Вікторія Павлівна

Навчально-науковий інститут комп'ютерної фізики та енергетики

доц. каф. управління та адміністрування ННІ Каразінська
школа бізнесу, канд. екон. наук, доц.
доцент каф. управління та адміністрування,канд.екон.наук,
доц.
доц. каф. управління та адміністрування, канд. екон. наук,
доц.
проф. каф. управління та адміністрування ННІ, д-р екон.
наук, проф.
проректор з науково-педагогічної роботи, проф. каф.
управління та адміністрування ННІ, д-р екон. наук, проф.
професор кафедри управління та адміністрування, д-р екон.
наук, доц.
проф. каф. управління та адміністрування, д-р екон.наук,
доц.
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

Прикладна фізика нетрадиційної енергетики

Бакалавр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

МАРУЩЕНКО Ілля
Миколайович

доц. каф. фізики нетрадиційних енерготехнологій та еколоії,
канд. фіз.-мат. наук, доц.
доц. каф. фізики інформаційних технологій в фізикоенергетичних системах, канд. фіз.-мат. наук, доц.
доц. каф. теплофізики, молекулярної фізики, та
енергоефективності, канд. техн. наук, доц.
проф. каф. фіфномаціних технологій в фізико-енергетичних
системах, д-р фіз.-мат. наук, проф.
доц. каф. нетрадиційних енерготехнолгій та екології, канд.
фіз.-мат. наук, доц.

Комп’ютерна фізика

Бакалавр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

РОГОВА Світлана Юріївна

Моделювання енергетичних систем та
енергоефективність

Бакалавр

144 Теплоенергетика

АЛЕКСАХІН Олександр
Олексійович

Прикладна фізика енергетичних систем

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

КОКОДІЙ Микола Григорович

Прикладна фізика нетрадиційної енергетики

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

КУЛИК Олександр Петрович

Комп’ютерна фізика (освітньо-наукова
програма)

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

НЄМЧЕНКО Костянтин
Едуардович

Прикладна фізика енергетичних систем

Бакалавр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

СУХОВ Руслан Володимирович зав. каф. інформаційних технологій в фізико-енергетичних
системах, канд. фіз.-мат. наук, доц.

зав. каф. комп'ютерної фізики, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Навчально-науковий інститут "Фізико-технічний факультет"
директор ННІ "Фізико-технічний факультет", д-р фіз.-мат.
наук, проф., член-кор. НАН України, засл. діяч науки і
техніки України
доц. каф. медичної фізики та біомедичних нанотехнологій,
ШЕІНА Ірина Валеріївна
канд. фіз.-мат. наук, доц.
ЖИТНЯКІВСЬКА Ольга
доц. каф. медичної фізики та біомедичних нанотехнологій,
Анатоліївна
канд. фіз.-мат. наук, доц.
ЛИТОВЧЕНКО Сергій
зав. каф. матеріалів реакторобудування та фізичних
Володимирович
технологій, д-р техн. наук, проф.
БЕРЕЖНОЙ Юрій Анатолійович проф. кафедри фізики ядра та високих енергій ім. О.І.
Ахієзера, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Прикладна фізика

Бакалавр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ГІРКА Ігор Олександрович

Медична фізика

Бакалавр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Біомедичні нанотехнології

Бакалавр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика (освітньо-наукова
програма)
Експериментальна ядерна фізика та фізика
плазми (освітньо-професійна програма)

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика (освітньо-професійна
програма)

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Медична фізика (освітньо-наукова програма)

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Експериментальна ядерна фізика та фізика
плазми (освітньо-наукова програма)

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ДЕНИСЕНКО Ігор Борисович

Медична фізика (освітньо-професійна
програма)
Медична фізика (освітньо-наукова
програма)англомовна

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ГОРБЕНКО Галина Петрівна

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ТРУСОВА Валерія Михайлівна

Прикладна фізика та наноматеріали

доктор філософії

105 Прикладна фізика та наноматеріали

АЗАРЄНКОВ Микола
Олексійович

Психологія

Бакалавр

053 Психологія

ЛІСОВСЬКИЙ Валерій
Олександрович
БАРАННИК Євген
Олександрович

проф. кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних
технологій, д-р фіз.-мат. наук, проф.
проф. каф. мед. Фізики та біомедичних нанотехнологій, д-р
фіз.-мат. наук, проф.
проф. каф. прикладної фізики та фізики плазми, д-р фіз.-мат.
наук, проф.
проф. каф. медичної фізики та біомедичних нанотехнологій,
д-р фіз.-мат. наук, проф.
зав. каф. медичної фізики та біомедичних нанотехнологій, др фіз.мат.наук, доцент, член-кор. НАН України
проф. каф. матеріалів реакторобудування та фізичних
технологій, д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України, засл.
діяч науки і техніки України

Факультет психології
ОЛЕФІР Валерій Олександрович зав. каф. загальної психології, д-р психол. наук, доц. каф.
соціально-гуманітарних дисциплін

10

Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Психологія

Магістр

053 Психологія

ЛУЦЕНКО Олена Львівна

Психологія

доктор філософії

053 Психологія

КРЯЖ Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта
зав. каф. прикладної психології, проф., д-р психол. наук,
доц. каф. прикладної психології
доцент кафедри прикладної психології, д-р психол.наук

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем
Радіофізика, біофізика та комп’ютерні
системи
Біомедична електроніка та комп'ютерні
системи

Бакалавр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

БУТРИМ Олександр Юрійович

проф., д-р фіз.-мат. наук, проф.

Бакалавр

153 Мікро- та наносистемна техніка

БОЦУЛА Олег Вікторович

доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та
комплексних інформаційних технологій,канд.фіз-мат. Наук

Мікро- та наносистемна техніка

Бакалавр

153 Мікро- та наносистемна техніка

БЕРДНІК Сергій Леонідович

доц. кафедри фізичної і біомедичної електроніки та
комплексних інформаційних технологій, д-р фіз.-мат. наук

Біофізика

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

БЕРЕСТ Володимир Петрович

Радіофізика і електроніка

Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Фізична та біомедична електроніка

Магістр

153 Мікро- та наносистемна техніка

МАСЛОВ Вячеслав
Олександрович
АРКУША Юрій Васильович

зав. каф. молекулярної та медичної біофізики, доц. канд. фіз.мат. наук, доц.
проф., зав. каф. квантової радіофізики, д-р фіз.-мат. наук,
проф.
проф. кафедри фізичної і біомедичної електроніки та
комплексних інформаційних технологій, д-р фіз.-мат. наук

Мікро-та наносистемна техніка

доктор філософії

153 Мікро- та наносистемна техніка

КАТРИЧ Віктор Олександрович проректор з наукової роботи, проф.каф.фізичної і
біомедичної електроніки та комплексних інформаційних
технологій, д-р фіз.мат.наук, проф.

Соціологічний факультет
Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з Бакалавр
громадськістю
Соціально-політичні та маркетингові
Бакалавр
дослідження
Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю Бакалавр

054 Соціологія
054 Соціологія

СОЛДАТЕНКО Ірина
Олександрівна
МУРАДЯН Олена Сергіївна

061 Журналістика

АКСЬОНОВ Сергій Сергійович

Соціальна робота
Соціальні технології

Бакалавр
Магістр

231 Соціальна робота
054 Соціологія

Цифровий соціум

магістр

054 Соціологія

СОРОКА Юлія Георгієвна
СОКУРЯНСЬКА Людмила
Георгіївна
ХИЖНЯК Лариса Михайлівна

Соціальний менеджмент

Магістр

054 Соціологія

Аудіовізуальні медіа та цифрова
журналістика
Стратегічні комунікації та нові медіа

Магістр

061 Журналістика

Магістр

061 Журналістика

Соціологія

доктор філософії

054 Соціологія

доц. каф. прикладної соціології та соціальних комунікацій,
канд. соціологічних наук, доц.
декан соціологічного факультету, доц. каф. політичної
соціології, канд. соціологічних наук, доц.
доц. каф. прикладної соціології та соціальних комунікацій,
канд. філол. наук, доц.
проф. каф. соціології, д-р соціологічних наук, доц.
в. о. зав. каф. соціології, д-р соціологічних наук, проф.

професор кафедри прикладной соціології та соціальних
комунікацій, д-р соц. наук, проф.
ГОЛІКОВ Олександр Сергійович доц. каф. соціології, д-р соціологічних наук, доц.
СТАРОДУБЦЕВА Лідія
Володимирівна
БОЛОТОВА Вікторія
Олександрівна
БАКІРОВ Віль Савбанович

Фізичний факультет

в.о. зав. каф. медіакомунікацій, д-р філософських наук,
проф.
доц. каф. прикладної соціології та соціальних комунікацій,
канд. соціологічних наук, доц.
радник ректора, в.о. зав. каф..прикладної соціології та
соціальних комунікацій, д-р соціол.наук, проф., академік
НАН України
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

Астрономія

Бакалавр

104 Фізика та астрономія

Фізика

Бакалавр

104 Фізика та астрономія

СТАНКЕВИЧ Дмитро
доц. каф. астрономії та космічної інформатики, канд. фіз.Геннадійович
мат. наук, ст. науковий співробітник
ЛАЗОРЕНКО Олег Валерійович зав. каф. загальної фізики, д-р фіз.-мат. наук, доц.

Фізика (освітньо-професійна програма)
Астрономія та космічна інформатика
(освітньо-професійна програма)
Астрономія та космічна інформатика
(освітньо-наукова програма)
Фізика (освітньо-наукова програма)
Фізика та астрономія

Магістр
Магістр

104 Фізика та астрономія
104 Фізика та астрономія

ЗИМАН Золтан Золтанович
ФЕДОРОВ Петро Миколайович

Магістр

104 Фізика та астрономія

ШКУРАТОВ Юрій Григорович

Магістр
доктор філософії

104 Фізика та астрономія
104 Фізика та астрономія

БОЙКО Юрій Іванович
ВОВК Руслан Володимирович

зав. каф. фізики твердого тіла, д-р фіз.-мат. наук, проф.
проф. каф. астрономії та космічної інформатики, д-р фіз.мат. наук, ст. наук. Співробітник
в. о. зав. каф. астрономії та космічної інформатики, д-р фіз.мат. наук, проф.
проф. каф. фізики кристалів, д-р фіз.-мат. наук, проф.
декан фізичного ф-ту, д-р фіз.мат.наук, проф.

035.01 Філологія, українська мова та література

МАТУШЕК Олена Юріївна

зав. каф. історії української літератури, д-р філол. наук, доц.

35 Філологія

МАТВЄЄВА Тетяна Степанівна
КРАВЕЦЬ Олена Миколаївна

Бакалавр

035.08 Філологія, класичні мови та літератури
(переклад включно)
35 Філологія

Бакалавр

35 Філологія

Бакалавр

035.10 Філологія, прикладна лінгвістика

ШЕХОВЦОВА Тетяна
Анатоліївна
БОБРО Марія Павлівна

Польська мова і література та українська мова Бакалавр

035.033 Філологія, слов’янські мови та літератури
(переклад включно), перша - польська

АНТОНОВИЧ Світлана
Олександрівна

проф. каф. історії української літератури, д-р. філол. наук,
доц.
доц. каф. історії зарубіжної літератури і класичної філології,
канд. філол. наук
проф. каф. історії української літератури, д-р філол. наук,
проф.
проф. каф. історії російської літератури, д-р філол. наук,
проф.
доц. каф. загального та прикладного мовознавства, канд.
філол. наук
доц. каф. історії української літератури, канд. філол. наук

Мова і література (російська)

Бакалавр

035.034 Філологія, слов’янські мови та літератури
(переклад включно), перша - російська

ПЕДЧЕНКО Людмила
Вадимівна

Журналістика

Бакалавр

061 Журналістика

Мова і література (польська)

Бакалавр

035 Філологія

КОПИЛОВА Лариса Анатоліївна доц. каф. журналістики, канд. наук із соціальних
комунікацій
ГЕРАЩЕНКО Ольга Миколаївна доц. каф. української мови, канд. філол. наук, доц.

Мова і література (латинська)

Бакалавр

35 Філологія

ВАЩЕНКО Юлія Анатоліївна

Прикладна лінгвістика

Бакалавр

35 Філологія

Філологічний факультет
Українська мова і література

Бакалавр

Українська мова і література, літературне
Бакалавр
редагування
Класичні мови і літератури та англійська мова Бакалавр
Українська мова і література та англійська
мова
Мова і література (російська), літературне
редагування і створення контенту
Прикладна лінгвістика та англійська мова

Українська мова і література
Магістр
Українська мова і література та українська
Магістр
мова як іноземна
Класичні мови і літератури та англійська мова Магістр

035.01 Філологія, українська мова та література
035 Філологія
035.08 Філологія, класичні мови та літератури
(переклад включно)

ІСІЧЕНКО Юрій Андрійович

зав. каф. російської мови, канд. філол. наук, доц.

доц. каф. історії зарубіжної літератури та класичної
філології, канд. філол. наук, доц.
доц. каф. загального та прикладного мовознавства, канд.
ДУБОВИК Наталя Миколаївна
філол. наук, доц.
ФІЛОН Микола Іванович
завідувач каф. української мови, доц.
БОРЗЕНКО Олександр Іванович професор кафедри історії української літератури, д-р філол.
наук
зав. каф. історії зарубіжної літератури та класичної
ЧЕКАРЕВА Євгенія Сергіївна
філології, д-р філол. наук, доц.
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Назва освітньої програми

Освітній/науковий
ступінь

Спеціальність (спеціалізація)

Прикладна лінгвістика та англійська мова

Магістр

035.10 Філологія, прикладна лінгвістика

Мова і література (російська)

Магістр

035.034 Філологія, слов’янські мови та літератури
(переклад включно), перша - російська

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

ГУТОРОВ Володимир
Олександрович
МОСКОВКІНА Ірина Іванівна

зав. каф. загального та прикладного мовознавства, канд.
філол. наук, доц.
зав. каф. історії російської літератури, д-р філол. наук, проф.

Мова і література (російська), створення
Магістр
текстового контенту та креативне письмо
Мова і література (російська), російська мова Магістр
як іноземна (небюджетна)
Журналістика
Магістр

035 Філологія

БАБАЙ Павло Миколайович

035 Філологія

ФІЛЬЧУК Тетяна Федорівна

доцент кафедри історії російської літератури, канд. філол.
наук
доцент кафедри російської мови, канд. філол. наук

061 Журналістика

Журналістика

доктор філософії

061 Журналістика

БАЛАКЛИЦЬКИЙ Максим
Анатолійович
ХАВКІНА Любов Марківна

проф. каф. журналістики, д-р наук із соціальних
комунікацій, проф.
зав.каф.журналістики, д-р наук із соц.комунікацій, проф.

Європейські студії

Бакалавр

033 Філософія

ЗАГУРСЬКА Наталія Віталіївна

Філософія

Бакалавр

033 Філософія

Візуальне мистецтво та менеджмент
культурних проектів
Урбаністичні студії

Бакалавр

034 Культурологія

ПРОКОПЕНКО Володимир
Володимирович
ТАГЛІНА Юлія Сергіївна

Бакалавр

034 Культурологія

ЧОРНИЙ Дмитро Миколайович

проф. каф. теоретичної і практичної філософії імені проф. Й.
Б. Шада, д-р філософських наук
проф. каф. теоретичної і практичної філософії імені проф. Й.
Б. Шада, д-р філософських наук, доц.
канд. філософських наук, доц. каф. теорії культури і
філософії науки
зав. каф. українознавства, д-р іст. наук, проф.

Культурологія

Бакалавр

034 Культурологія

БІЛЕЦЬКИЙ Ігор Павлович

Філософія

Магістр

033 Філософія

Культурологія

Магістр

034 Культурологія

Політичні технології та аналіз політики

бакалавр

052 Політологія

канд. філософських наук, доц., каф. теорії культури і
філософії науки
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олег
зав. каф. теоретичної і практичної філософії імені проф. Й.
Миколайович
Б. Шада, д-р філософських наук, доц.
ПЕТРЕНКО Дмитрій
зав. каф. теорії культури і філософії науки, д-р
Володимирович
філософських наук, доц.
КОМАРОВА Тетяна Геннадіївна канд. політ. наук, доц. каф. політології

Глобальні студії та світова політика
Філософія

Магістр
доктор філософії

052 Політологія
033 Філософія

БІДЕНКО Юлія Михайлівна
КАРПЕНКО Іван Васильович

канд. політ. Наук, доц. каф. політології
декан філософського ф-ту, проф.каф. теорет.і
практич.філософії ім.проф.Й.Б.Шада, д-р філос. наук, проф.

Політологія

доктор філософії

052 Політологія

РУБАНОВ Віктор
Володимирович

професор каф.політології, д-р політ.наук

доцент кафедри хімічної метрології, канд. хім. Наук, доц.

Філософський факультет

Хімічний факультет
Харчова хімія та харчова безпека

бакалавр

102 Хімія

Хімія

Бакалавр

102 Хімія

НІКІТІНА Наталія
Олександрівна
КАЛУГІН Олег Миколайович

Хімія (освітньо-професійна програма)

Магістр

102 Хімія

ДОРОШЕНКО Андрій Олегович зав. каф. органічної хімії, д-р хім. наук, проф.

декан, проф. каф. неорганічної хімії, канд. хім. наук, проф.
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Назва освітньої програми
Хімія (освітньо-наукова програма)

Освітній/науковий
ступінь
Магістр

Фармацевтична хімія (освітньо-професійна
Магістр
програма)
Сучасні напрямки розвитку фундаментальної доктор філософії
хімії та їх прикладна перспектива

Спеціальність (спеціалізація)

Гарант

Посада, науковий ступінь, вчене звання гаранта

МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола зав. каф. фізичної хімії, д-р хім. наук, проф.
Отарович
КОВАЛЕНКО Сергій
проф. каф. органічної хімії, д-р хім. наук, проф.
Миколайович
КОРОБОВ Олександр Ісаакович зав.каф.хімічного матеріалознавства, д-р хім.наук, проф.

102 Хімія
102 Хімія
102 Хімія

Юридичний факультет
ЛУК'ЯНЕЦЬ Дмитро
Миколайович
ФОМІНА Ліна Олександрівна

Право

Бакалавр

081 Право

Міжнародне право

Бакалавр

293 Міжнародне право

Право

Магістр

081 Право

СЕРЬОГІН Віталій
Олександрович

Міжнародне право

Магістр

293 Міжнародне право

Право

доктор філософії

081 Право

Міжнародне право

доктор філософії

293 Міжнародне право

ГАВРИЛЕНКО Олександр
Анатолійович
КАГАНОВСЬКА Тетяна
Євгеніївна
СИРОЇД Тетяна Леонідінва

проф. каф. державно-правових дисциплін, д-р юрид. наук,
проф.
доц. каф. міжнародного і європейського права, канд. юрид.
наук
в. о. декана юридичного факультету, проф. каф.
конституційного і муніципального права, д-р юрид. наук,
проф.
проф. каф. міжнародного і європейського права, д-р юрид.
наук, проф.
ректор, проф. кафедри державно-правових дисциплін, д-р
юрид.наук, проф.
зав. каф. міжнародного і європейського права, д-р
юрид.наук, проф.

