
 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 

«психологія» ОКР «спеціаліст»  
№ 

п/п 

Назва дисципліни 

(кількість лекційних 

годин) 

Прізвище

, ім’я та 

по 

батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Науковий ступінь, шифр і 

назва наукової 

спеціальності, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) присвоєно, 

тема дисертації 

Підвищення кваліфікації  

(назва організації, де 

відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра 

дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1 Методика 

викладання у 

вищій школі 30  

Бастрічєв 

Володимир 

Семенович. 

Завідувач 

каф. 

психології 

Сумське ВАКУ, 

інженер зі 

спеціальної техніки, 

1972. 

Хмельницький 

національний 

університет, 

спеціаліст з фінансів, 

2006 р. 

Кандидат військових н. 

1986, професор кафедри 

педагогіки і психології, 

1998. атестат ПР АР № 

001693 

Національна академія 

Державної прикордонної 

служби України. 

Стажування на посаді 

професора кафедри 

педагогіки і психології з 

01.02.2013 по 01.06.2013. 

Довідка № 11-к від 

01.06.2013р. Тема: 

«Методика викладання 

психологічних дисциплін 

у вищій школі» 

 



2 Соціальні та 

політичні 

конфлікти 12 

 

Волинець 

Наталя 

Валентинівна. 

доцент каф. 

психології 

Хмельницький 

технологічний 

університет 

«Поділля», 2001 р. 

Практичний 

психолог 

Кандидат психологічних н. 

19.0005 «соціальна 

психологія. психологія соц. 

роботи»  

Психологічні механізми 

виявлення та протидії 

маніпулятивним намірам у 

студентів.  2008. Диплом 

ДК № 050030 від 

03.12.2008 р.  

Доцент кафедри 

психології. Атестат 12ДЦ 

№ 036087 від 10.10.2013 

Заплановано на 2018 рік 

на посаді доцента 

кафедри психології 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України,  вчене 

звання доцента отримано 

у 2013 році. Атестат 

12ДЦ № 036087 від 

10.10.2013 

 

3 Право вищої 

школи 6  

Бєрнюков 

Анатолій 

Миколайович 

Завідувач 

кафедри 

правознавства 

Львівський 

національний 

університет, 

«Правознавство» 

спеціаліст-юрист 

2004 р. 

Кандидат юридичних наук 

по спеціальності 12.00.12 – 

філософія права 

«Юридична герменевтика 

як методологія 

здійснення правосуддя 

(філософсько-

теоретичний аналіз) 2009 

ДК № 052622 

Доцент кафедри теорії 

права та міжнародної 

інформації 

12ДЦ № 042122 від 

28.04.2015 

Вчене звання «доцент» 

отримано у 2015 р. 

12ДЦ № 042122 від 

28.04.2015 

Заплановано на 2020р. на 

посаді доцента кафедри 

теорії та історії держави і 

права ХУУП 

 



4 Інтелектуальна 

власність 6 

 

Кожушко 

Олена 

Олегівна 

Доцент 

кафедри 

правознавства 

Національний 

університет 

"Острозька академія" 

«Правознавство» 

Спеціаліст - юрист 

2004 

К. юрид.н. 12.00.07 

Адміністративне право і 

процес, фінансове право, 

інформаційне право.  

«Адміністративно-правове 

регулювання порядку 

створення та діяльності 

благодійних організацій в 

Україні».  ДК№ 016550 від 

10.10. 2013 

Спеціаліст вищої категорії. 

Атестаційний лист від 

22.04.2014 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня к. юрид. н. у 

2013 р.  ДК№ 016550 від 

10.10. 2013 Здобуття 

вченого звання доцента 

кафедри 

адміністративного права 

заплановано на 2016 р. 

Спеціаліст вищої 

категорії. Атестаційний 

лист від 22.04.2014 

 

 1.2. Особи, які працюють за сумісництвом 

  

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями від їх загальної кількості, які викладають лекційні 

години соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності – 54 год. – 100 % від загальної кількості 54 год., з них  

штатних – 54 год. – 100 % від 54 год., з них докторів наук, професорів – 30 год. – 55,5%, з них штатних – 100% 

2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної  підготовки 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи  

 Психологія 

організацій  30 

Теоретико-

методологічні 

проблеми 

психології  30 

Бастрічєв 

В.С. 

Завідувач каф. 

психології 

Сумське ВАКУ, 

інженер зі 

спеціальної техніки, 

1972. 

Хмельницький 

національний 

університет, 

спеціаліст з 

фінансів, 2006 р. 

Кандидат військових н. 

1986, професор кафедри 

педагогіки і психології, 

1998. атестат ПР АР № 

001693 

Національна академія 

Державної прикордонної 

служби України. 

Стажування на посаді 

професора кафедри 

педагогіки і психології з 

01.02.2013 по 01.06.2013. 

Довідка № 11-к від 

01.06.2013р.  Тема: 

«Методика викладання 

психологічних 

дисциплін у вищій 

школі» 

 



 Методика та 

організація 

наукових 

досліджень  30 

Чайковськ

ий М.Є 

Професор 

кафедри 

здоров’я 

людини і 

фізичної 

реабілітації 

Вінницький 

Державний 

педагогічний 

університет (вчитель 

історії та 

правознавства) 

2001р 

Кандидат педагогічних 

наук по спеціальності 

13.00.05 – соціальна 

педагогіка ДК № 039357, 

15.02.2007 р. 

«Соціально-педагогічні 

умови реабілітації 

студентів з особливими 

потребами»  

доцент кафедри соціальної 

роботи 2009 Атестат  12ДЦ 

№ 022635, 

Заслужений тренер України 

№ 3130 від 29.03.2002 – 

професор кафедри здоров’я 

людини і фізичної 

реабілітації. 

Професор кафедри 

соціальної роботи 

15.12.2015 р. 

Атестат професора 12ПР № 

011048 

Вчене звання професора 

кафедри соціальної 

роботи отримано 

15.12.2015 р. 

Атестат професора 12ПР 

№ 011048 

Заплановано на 2020р. на 

посаді професора 

кафедри теорії та історії 

держави і права ХУУП 

 

3 Етнопсихологія  

16 

Кондратюк 

Світлана 

Миколаїв-

на 

доцент каф. 

психології 

Кам’янець-

Подільський 

держуніверситет, 

2003 р. 

«Психологія» 

Магістр. «Викладач 

психології» 

Кандидат псих. н. 19.00.07  

«Педагогічна і вікова 

психологія» «Особливості 

психомоторної активності 

студентів у процесі 

адаптації до навчання»  

21.11.2013р. Диплом ДК № 

018296  

Доцент кафедри психології. 

атестат 12ДЦ № 042861 від 

30.06.2015 р. 

Заплановано на 2020р. на 

посаді доцента кафедри 

психології Національної 

академії Державної 

прикордонної служби 

України,   вчене звання 

доцента отримано у 2015 

р., атестат 12ДЦ № 

042861 від 30.06.2015 р. 

 



5 Психологія 

сексуальності  

16 

Фрадинсь-

ка Аліна 

Петрівна 

доцент каф. 

психології 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 2009 р. 

«Психологія» 

Магістр. «Психолог, 

викладач 

психології» 

Канд. психол. наук: 

19.00.07 «Педагогічна і 

вікова психологія»  

«Психологічні особливості 

професійних очікувань 

майбутніх соціальних 

працівників» 04.07.2013р. 

Диплом ДК № 015643. 

Доцент кафедри психології. 

атестат 12ДЦ № 042864 від 

30.06.2015 р. 

Заплановано на 2020р. на 

посаді доцента кафедри 

психології Національної 

академії Державної 

прикордонної служби 

України,   вчене звання 

доцента отримано у 2015 

р., атестат 12ДЦ № 

042864 від 30.06.2015 р. 

 

 Віктімологія 12 

 

Волинець 

Наталя 

Валентинів

на 

доцент каф. 

психології 

Хмельницький 

технологічний 

університет 

«Поділля», 2001 р. 

Практичний психо- 

лог 

Кандидат психологічних н. 

19.0005 «соціальна 

психологія. психологія соц. 

роботи»  

«Психологічні механізми 

виявлення та протидії 

маніпулятивним намірам у 

студентів.» 2008. Диплом 

ДК № 050030 від 

03.12.2008 р.  

Доцент кафедри психології. 

Атестат 12ДЦ № 036087 від 

10.10.2013 

Заплановано на 2018 рік 

на посаді доцента 

кафедри психології 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України,  вчене 

звання доцента отримано 

у 2013 році. Атестат 

12ДЦ № 036087 від 

10.10.2013 

 

 Психологія релігії 

12 

Левицька 

Людмила 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 

психології 

К.-Подільський 

державний 

педагогічний 

інститут, 

олігофрено-

педагогіка 1993 р., 

Технологічний 

університет Поділля, 

2003 р., практичний 

Канд. псих. н. по 

спеціальності 13.00.07. 

«педагогічна і вікова 

психологія» «Розвиток 

саногенних почуттів в учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів» 

Диплом ДК № 003750 від 

19.01.2012 р. 

Заплановано на 2017р. на 

посаді доцента кафедри 

психології Національної 

академії Державної 

прикордонної служби 

України, науковий 

ступінь кандидата наук 

отримано у 2012 р. 

Диплом ДК № 003750 

 



психолог від 19.01.2012 р. 

6 Основи паблік 

рілейшенз 12 

Броварська 

Олена 

Аркадіївна 

Завідувач каф. 

«Документозна

вства та 

інформаційної 

діяльності» 

Кам’янець.-

Подільський  

Державний  

педагогічний 

інститут, українська 

мова і література, 

1998р. 

ХІСТ, магістр з 

психології, 2010 

Кандидат філологічних 

наук 10.01.01  «українська 

література». «Публіцистика 

Романа Іваничука: 

проблематика і поетика» 

ДК № 002673, 22.12.2011 р. 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня к. філол.. н.  ДК 

№ 002673, 22.12.2011 р., 

здобуття вченого звання 

доцента кафедри 

документознавства 

заплановано на 2016 р. 

 

 Профілактика і 

корекція вигорання 

фахівців в системі 

«людина-

людина»12  

Ходаківсь-

ка Оксана 

Марьянів- 

на 

Доцент 

кафедри 

психології 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

історик, викладач 

історії. 1978 

Кандидат філос. н.,  

по спеціальності  09.00.07 

«етика» 

«Виховна функція жінки в 

сім’ї» 1990 р.,  

Доцент кафедри соціальної 

роботи 2010 12 ДЦ № 

025920 

Заплановано на 2016 р., 

на посаді доцента 

кафедри соціально-

економічних дисциплін 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України,  вчене 

звання доцента отримано 

у 2010 році. 12 ДЦ № 

025920 

 

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом 

1 Психологія вищої 

школи 24 

 

Гладкова 

Валентина 

Миколаїв-

на 

ПНПУ ім.. 

К.Д.Ушинськог

о, професор 

каф. 

управління 

навчальними 

закладами. 

Професор каф. 

психології 

ХІСТ. 

Хмельницький 

технологічний 

інститут побутового 

обслуговування, 

1972. Технологія 

машинобудування. 

Інженер-механік. 

Доктор пед.. н. по 

спеціальності 13.00.06.–

теорія і методика 

управління освітою. 

«акмеологічні засади 

професійного 

самовдосконалення 

менеджерів вищих 

навчальних закладів». ДД 

№ 003926 від 22.12.2014р. 

Професор кафедри теорії та 

методики трудового та 

Заплановано на 2019р. на 

посаді професора 

кафедри психології 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України, ступінь 

доктора пед.. н. 

отримано у 2014 р. ДД 

№ 003926 від 

22.12.2014р. 

 

 

 



професійного навчання. 

12ПР № 005369 від 

05.06.2008 р. 

 Психологія 

творчості 16 

Томчук 

Михайло 

Іванович 

Національна 

академія ДПСУ 

професор 

кафедри 

психології і 

педагогіки. 

Професор каф. 

психології 

ХІСТ. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1977 р.- 

фізика, викладач; 

 

Доктор псих. н. по 

спеціальності 19.00.01 

«загальна психологія»  

професор кафедри 

психології. 

„Формирование у 

старшеклассников 

психологической 

готовности к воинской 

службе”, 1986 

 

 

Стажування на посаді 

професора кафедри 

психології ВМУРоЛ 

«Україна» з 01.02.2013 

по 01.06.2013. Довідка № 

002-к від 01.06.2013р. 

Тема: «Викладання 

психологічних 

дисциплін у вищій 

школі» 

 

 Психотерапія 12 Матвійчук 

Тетяна 

Владисла-

вівна 

НПУ ім.. 

М.Драгоманова 

доцент 

кафедри 

психології. 

Доцент каф. 

психології 

ХІСТ. 

Хмельницький 

національний 

університет 

Соціальний педагог, 

практичний 

психолог, 2005 

Канд псих н. по 

спеціальності 19.00.07 

педагогічна і вікова 

психологія «Психологічні 

особливості розвитку 

педагогічних здібностей 

викладачів вищого 

навчального закладу» 2009 

Доцент кафедри психології. 

Атестат 12 ДЦ № 030500 

від 17.05.2012 

 

 

Заплановано на 2017р. на 

посаді доцента кафедри 

психології Національної 

академії Державної 

прикордонної служби 

України, вчене звання 

доцента отримано у 2012 

р. Атестат 12 ДЦ № 

030500 від 17.05.2012 

 

 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями від їх загальної кількості, які викладають  лекційні 

години професійного циклу дисциплін навчального плану спеціальності – 222 год. – 100 % від загальної кількості 222 год., з них штатних –  

164  год. – 74  %  від 222  год., з них докторів наук, професорів – 130  год. – 58,5% від 222 год., з них штатних – 90  год. –  69% 

 



 


