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№ з/п ПІБ Посада
Науковий 

ступінь
Вчене звання

1
Чайковський Михайло 

Євгенович - керівник 

проектної групи

Професор кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації
д.пед.н.

професор, Заслужений 

тренер України

2 Пуча Володимир Іванович
Професор кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації
-

Заслужений тренер 

України, Заслужений 

майстер спорту України

3 Крупа Валентина

Володимирівна

Завідувач кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації
к.пед.н. доцент

4 Маніло Юрій Васильович
Доцент кафедри здоров’я людини 

та фізичної реабілітації
к.фіз.вих. -

1
Броварська Олена 

Аркадіївна - керівник 

проектної групи  

Завідувач кафедри 

документознавства та 

інформаційної діяльності 

к.філол.н. -

2 Дика Любов Леонтіївна

Доцент кафедри 

документознавства та 

інформаційної діяльності 

к.філол.н. доцент

3 Лучко Юлія Іванівна

Доцент кафедри 

документознавства та 

інформаційної діяльності 

к.пед.н. -

1
Кондратюк Світлана 

Миколаївна - керівник 

проектної групи  

Завідувач кафедри психології к.психол.н. доцент

2 Левицька Людмила 

Вікторівна
Доцент кафедри психології к.психол.н. доцент

3 Деркач Мальвіна 

Володимирівна
Доцент кафедри психології к.психол.н. -

1 Бернюков Анатолій 

Миколайович
Завідувач кафедри правознавства к.ю.н. доцент

2 Мозолюк-Боднар 

Людмила Миколаївна
Доцент кафедри правознавства к.ю.н. -

3 Пасічник Ярослав 

Сергійович
Доцент кафедри правознавства к.ю.н. -

1
Кравчук Людмила 

Степанівна - керівник 

проектної групи

Професор кафедри здоров'я 

людини і фізичної реабілітації
к.пед.н. доцент

2 Крупа Валентина 

Володимирівна

Завідувач кафедри здоров'я 

людини і фізичної реабілітації
к.пед.н. доцент

3 Малоголовка Олександр 

Андрійович

Доцент кафедри здоров'я людини 

і фізичної реабілітації
к.мед.н. -

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти

ОП «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти

Хмельницький інститут соціальних технологій

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

архівна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти

ОП «Право» спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти



1
Бастричев Володимир 

Семенович - керівник 

проектної групи

Професор кафедри соціальної 

роботи
к.військ.н. професор

2 Польовик Ольга 

Віталіївна

Доцент кафедри соціальної 

роботи
к.пед.н. -

3 Островська Наталія 

Олександрівна

Доцент кафедри соціальної 

роботи
к.пед.н. -

ОП «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти
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