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З них працюють
Викладацький
На постійній основі
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Доктори
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Без
наукових
Доктори
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чисельності
(%)
(%)
осіб (%)
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Назва циклової комісії

Циклова комісія
соціально-гуманітарних дисциплін

№
з/п
1

Прізвище,ім’я, по–батькові,
рік народження,
(штатний, сумісник)
2

7 (15,2%)

1.

2.

ГОЛОВАЧУК
Сергій Миколайович
1990 р.н., штатний

3.

ГОРОЖАНСЬКА
Ірина Євгеніївна
1979 р.н., штатний

4.

ДОБРЖАНСЬКА
Ірина Михайлівна
1983 р.н., штатний,
кандидат політичних наук

5.

КУЧІНІК
Руслан Васильович
1979 р.н., штатний

7 (100)

0

1(14,3)

7 (85,7)

Освіта (освітньо–кваліфікаційний рівень,
Дисципліни, які викладає найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація)
3
4
Всесвітня історія

АНДРОСОВА
Галина Денисівна
1950 р.н., штатний

2020/2021 навчальний рік

Історія України
Соціологія
Фізична культура
Фізичне виховання

Психологія

Історія України

Основи правознавства
Правознавство
Господарське право

0

Дата та результати
попередньої атестації

0

0

Підвищення кваліфікації
протягом останніх п’яти років

5
6
10.05.2016, відповідає
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
раніше присвоєній
Спеціаліст, Чернівецький державний університет,
економіки і торгівлі», 2017 р.;
кваліфікаційній категорії
1973; «Історія»; історик, викладач історії та
Центральний інститут післядипломної
«спеціаліст вищої категорії» та
суспільствознавства
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
педагогічному званню «викладач–
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.
методист»
Центральний інститут післядипломної
Магістр, Чернівецький національний університет
31.03.2016, присвоєно
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
імені Юрія Федьковича, 2012; «Фізичне
кваліфікаційну категорію
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.;
виховання»; магістр фізичної культури
«спеціаліст другої категорії» Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області, 2018 р.
Спеціаліст, Вінницький державний педагогічний
Центральний інститут післядипломної
університет ім. М.Коцюбинського, 2001; «Російська
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
04.05.2017, присвоєно
мова і література, українська мова і література»,
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.;
кваліфікаційну категорію
вчитель; Вінницький обласний інститут
Інститут післядипломної педагогічної освіти
«спеціаліст вищої категорії»
післядипломної педагогічної освіти, 2003;
Чернівецької області, практичний психолог,
«Психологія»; практичний психолог
викладач психології 2018 р.
Спеціаліст, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2005; «Історія»; історик,
28.04.2020, присвоєно
викладач;
Спеціаліст, Чернівецький торговельно-економічний
кваліфікаційну категорію
–
інститут Київського торговельно-економічного
«спеціаліст вищої категорії»
університету, 2010; «Облік і аудит»; спеціаліст з
обліку і аудиту
Спеціаліст, Чернівецький національний університет
03.05.2018, відповідає
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
імені Юрія Федьковича, 2001; «Правознавство»;
раніше присвоєній
економіки і торгівлі», 2017 р.;
юрист;
кваліфікаційній категорії
Спеціаліст, Чернівецький торговельно–економічний
Центральний інститут післядипломної
«спеціаліст вищої категорії»,
інститут Київського національного торговельно–
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
присвоєно
педагогічне
звання
економічного університету, 2006; «Економіка
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.
«викладач–методист»
підприємства»; спеціаліст з економіки підприємства

Дата чергової
атестації
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1

6.

2
СЕМЕНЮК
Микола Степанович
1982 р.н., штатний

3

СТОЛЯРЧУК
Таїсія Володимирівна
1991 р.н., штатний

4

Основи філософських знань Спеціаліст, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2009; «Релігієзнавство»;
релігієзнавець, викладач філософськоЛюдина і світ
релігієзнавчих дисциплін
Фізична культура

7.

2020/2021 навчальний рік

Фізичне виховання

Магістр, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2013; «Фізичне
виховання», магістр фізичного виховання
Магістр, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2018; «Фінанси, банківська
справа та страхування», ОП «Публічні
корпоративні фінанси та фінансове посередництво»

5
29.03.2019, присвоєно
кваліфікаційну категорію
«спеціаліст першої категорії»

–

6
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», 2017 р.;
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.

–

7
–

–

