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Про затвердження гарантів 
освітніх програм, проєктних груп  
та груп забезпечення на 2019/2020 н.р. 
Хмельницького інституту соціальних технологій 

 
Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою КМУ від 30 грудня 2015 року №1187 в редакції 
постанови КМУ від 10 травня 2018 року №347 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити гарантів усіх освітніх програм першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів. Додаток 1 
2. Затвердити членів проєктних груп усіх освітніх програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Додаток 2 
3. Затвердити членів груп забезпечення усіх освітніх програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Додаток 3 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Хмельницького 

інституту соціальних технологій Чайковського М.Є. 
 

 
 

Президент 

 

 
 
П.М. Таланчук 

   

  



 
 

Додаток 1 
Гаранти усіх освітніх програм першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів на 2019/2020 н.р. 
 

№ 
з/п ПІП Посада Науковий ступінь Вчене звання 

ОП «Психологія», спеціальності 053 «Психологія»: перший (бакалаврський), 
другий (магістерський) рівні 

1 Кондратюк 
С.М. 

Завідувач кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
психологічних 
наук 

Доцент 

ОП «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота» другий 
(магістерський) рівень 

1 Бастричев 
В.С. 

Професор кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
військових наук 

Професор 

ОП «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота»: перший 
(бакалаврський) рівень 

1 Польовик О.В. Доцент кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних 
наук 

 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія», спеціальності 227 Фізична терапія, 
ерготерапія перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні  

1 Кравчук Л.С. Завідувач кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, 
фізичної культури 
і спорту 

Кандидат 
педагогічних 
наук 

Доцент 

ОП «Фізична культура і спорт», спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»: 
перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Пуча В.В. Професор кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, 
фізичної культури 
і спорту 

 Заслужений 
тренер України, 
Заслужений 
майстер спорту 
України 

ОП «Право», спеціальності 081 «Право» перший (бакалаврський) рівень 
1 Бернюков 

А.М. 
Професор кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Доктор 
юридичних наук  

Доцент 

ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» перший (бакалаврський) рівень 
1 Лучко Ю.І. Завідувач кафедри 

правових та 
інформаційних 
технологій 

Кандидат 
педагогічних 
наук 

 



 
 

Додаток 2 
Склад проєктних груп усіх освітніх програм першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів 
на 2019/2020 н.р. 

 
№ 
з/п ПІП Посада Науковий 

ступінь Вчене звання 

ОП «Психологія», спеціальності 053 «Психологія»: перший (бакалаврський), 
другий (магістерський) рівні 

1 Кондратюк Світлана 
Миколаївна (керівник 
проєктної групи) 

Завідувач кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
психологічних 
наук 

Доцент 

2 Левицька Людмила 
Вікторівна 

Доцент кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
психологічних 
наук 

Доцент 

3 Войціх Інна 
Володимирівна 

Доцент кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

ОП «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота» другий 
(магістерський) рівень 

1 Польовик Ольга 
Віталіївна (керівник 
проєктної групи) 

Доцент кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

2 Бастричев Володимир 
Семенович 

Професор кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
військових наук 

Професор 

3 Островська Наталія 
Олександрівна 

Доцент кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

ОП «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота»: перший 
(бакалаврський) рівень 

1 Польовик Ольга 
Віталіївна (керівник 
проєктної групи) 

Доцент кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

2 Бастричев Володимир 
Семенович 

Професор кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
військових наук 

Професор 

3 Островська Наталія 
Олександрівна 

Доцент кафедри 
психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

ОП «Фізична терапія, ерготерапія», спеціальності 227 Фізична терапія, 
ерготерапія перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Кравчук Людмила 
Степанівна (керівник 
проєктної групи) 

Завідувач кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Кандидат 
педагогічних наук 

Доцент 

2 Фесенко Віталій 
Павлович 

Доцент кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Кандидат 
медичних наук 

Доцент 



 
 

3 Крупа Валентина 
Володимирівна 

Доцент кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Кандидат 
педагогічних наук 

Доцент 

ОП «Фізична культура і спорт», спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»: 
перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1 Пуча Володимир 
Іванович (керівник 
проєктної групи) 

Професор кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

 Заслужений 
тренер 
України, 
Заслужений 
майстер спорту 
України 

2 Чайковський Михайло 
Євгенович 

Професор кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Доктор 
педагогічних наук 

Професор, 
Заслужений 
тренер України 

3 Малоголовка 
Олександр 
Андрійович 

Доцент кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Кандидат 
медичних наук 

 

ОП «Право», спеціальності 081 «Право» перший (бакалаврський) рівень 
1 Бернюков Анатолій 

Миколайович 
(керівник проєктної 
групи) 

Професор кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Доктор 
юридичних наук  

Доцент 

2 Мозолюк-Боднар 
Людмила Миколаївна 

Доцент кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Кандидат 
юридичних наук 

 

3 Пасічник Ярослав 
Сергійович 

Доцент кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Кандидат 
юридичних наук 

 

ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» перший (бакалаврський) рівень 
1 Лучко Юлія Іванівна 

(керівник проєктної 
групи) 

Завідувач кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

2 Дика Любов 
Леонтіївна 

Доцент кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Кандидат 
філологічних наук 

Доцент 

3 Ковтун Олександр 
Сергійович 

Доцент кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Кандидат 
соціологічних 
наук 

 

 
  



 
 

Додаток 3 
Склад груп забезпечення спеціальностей першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів 
на 2019/2020 н.р. 

 
№ 
з/п ПІП Посада Науковий ступінь Вчене звання 

ОП «Фізична культура і спорт», спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»: 
перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1.  Чайковський 
Михайло Євгенович 

Професор кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Доктор 
педагогічних наук 

Професор, 
Заслужений 
тренер України 

2.  Пуча Володимир 
Іванович 

Професор кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

 Заслужений 
тренер України, 
Заслужений 
майстер спорту 
України 

3.  Адирхаєв Сослан 
Георгійович 

Професор кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Доктор 
педагогічних наук 

Доцент 

4.  Курняк Лариса 
Миколаївна 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
філософських наук 

Доцент 

5.  Малоголовка 
Олександр 
Андрійович 

Доцент кафедри фізичної 
терапії, ерготерапії, 
фізичної культури і 
спорту 

Кандидат медичних 
наук 

 

6.  Савчук Олег Ігорович Старший викладач 
кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

  

ОП «Право», спеціальності 081 «Право» перший (бакалаврський) рівень 
1.  Бернюков Анатолій 

Миколайович 
Професор кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Доктор юридичних 
наук  

Доцент 

2.  Кожушко Олена 
Олегівна 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
юридичних наук 

 

3.  Корольов Юрій 
Олександрович 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
юридичних наук 

 

4.  Мозолюк-Боднар 
Людмила Миколаївна 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
юридичних наук 

 

5.  Мороз Ігор Іванович Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
політичних наук 

 



 
 

6.  Пасічник Ярослав 
Сергійович 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
юридичних наук 

 

7.  Приступа Микола 
Іванович 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
економічних наук 

Доцент 

ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» перший (бакалаврський) рівень 

1.  Дика Любов 
Леонтіївна 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

Кандидат 
філологічних наук 

Доцент 

2.  Ковтун Олександр 
Сергійович 

Доцент кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
соціологічних наук 

 

3.  Лучко Юлія Іванівна Завідувач кафедри 
правових та 
інформаційних 
технологій 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

4.  Теленько Богдан 
Петрович 

Доцент кафедри правових 
та інформаційних 
технологій 

  

5.  Константінова 
Світлана 
Володимирівна 

Старший викладач 
кафедри правових та 
інформаційних 
технологій 

  

ОП «Психологія», спеціальності 053 «Психологія»: перший (бакалаврський), 
другий (магістерський) рівні 

1.  Кондратюк Світлана 
Миколаївна 

Завідувач кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
психологічних наук 

Доцент 

2.  Левицька Людмила 
Вікторівна 

Доцент кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
психологічних наук 

Доцент 

3.  Березинець 
Володимир 
Васильович 

Доцент кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
філософських наук 

 

4.  Войціх Інна 
Володимирівна 

Доцент кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

5.  Деркач Мальвіна 
Володимирівна 

Доцент кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
психологічних наук 

 

6.  Луцкевич Наталія 
Іванівна 

Старший викладач 
кафедри психології та 
соціальної роботи 

  

ОП «Фізична терапія, ерготерапія», спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1.  Кравчук Людмила 
Степанівна 

Завідувач кафедри 
фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

Кандидат 
педагогічних наук 

Доцент 



 
 

2.  Крупа Валентина 
Володимирівна 

Доцент кафедри фізичної 
терапії, ерготерапії, 
фізичної культури і 
спорту 

Кандидат 
педагогічних наук 

Доцент 

3.  Фесенко Віталій 
Павлович 

Доцент кафедри фізичної 
терапії, ерготерапії, 
фізичної культури і 
спорту 

Кандидат медичних 
наук 

Доцент 

4.  Антонецька Наталія 
Борисівна 

Доцент кафедри фізичної 
терапії, ерготерапії, 
фізичної культури і 
спорту 

Кандидат медичних 
наук 

 

5.  Матвійчук Вікторія 
Маноліївна 

Старший викладач 
кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної 
культури і спорту 

  

ОП «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота»: перший 
(бакалаврський), другий (магістерський) рівні 

1.  Бастричев 
Володимир 
Семенович 

Професор кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
військових наук 

Професор 

2.  Островська Наталія 
Олександрівна 

Доцент кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

3.  Польовик Ольга 
Віталіївна 

Доцент кафедри 
психології та соціальної 
роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

4.  Тріфаніна Любов 
Сергіївна 

Старший викладач 
кафедри психології та 
соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних наук 

 

5.  Добровіцька Олена 
Олександрівна 

Старший викладач 
кафедри правових та 
інформаційних 
технологій 
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