
Група забезпечення освітньо-професійної програми 

Право 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин 

з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальністю 

Сєргєєв Ігор 

Сергійович 

 

Київський ордена 

Леніна державного 

університету ім. 

Т.Г. Шевченка 

в 1966р. 

Спеціальність: 

правознавство. 

Кваліфікація: 

юрист. 

 

Кандидат 

юридичних наук,  

Спеціальність: 

кримінальне право 

та кримінологія; 

кримінально-

виконавче право.  

 

Доцент кафедри 

кримінально-

правових дисциплін  

Кримінальне 

право (40 год).; 

Кримінальний 

процес(40 год.); 

Криміналістика 

(28 год).; 

Організація 

судових та 

правоохоронних 

органів (30 год.) 

36 років 

Обіход Тетяна 

Вікторівна 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка в 

1992 р. 

Спеціальність: 

ядерна фізика 

Кваліфікація: 

фізик 

 

Київський 

університет права 

Національної 

академії наук 

України. 

Спеціальність: 

правознавство 

Кваліфікація: 

юрист 

2017 р. 

Кандидат фізико-

математичних наук 

Спеціальність: 

07.04.16 Фізика 

ядра, елементарних 

частинок і високих 

енергій 

 

Старший науковий 

співробітник: 

Інститут ядерних 

досліджень 

Відділ фізики 

високих енергій 

 

Адміністративне 

право (30) 

Адміністративне 

судочинство 

(28) 

7 роки 

Мазніченко 

Наталія  

Володимирівна 

Національна 

академія державної 

податкової служби 

України в 2005р. 

Спеціальність: 

«Правознавство» 

Кваліфікація: 

магістр з права. 

-  Господарське 

право (20 год) 

Судочинство в 

господарських 

судах (25 год) 

Трудове право 

(40 год). 

12 роки 

Столяров 

Артем 

Геннадійович 

Донецький 

національний 

університет ім. 

Василя Стуса 

- Основи 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки (30 год) 

5 років 

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000337
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000337
https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001902
https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001902


Спеціальність: 

Комп’ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології 

Кваліфікація: 

магістр за 

освітньою 

програмою  

Інтелектуальні 

інформаційні 

технології 

2018 р.  

Компютерні 

технології в 

юридичній 

діяльност (30 

год) 

 

Голубеуь 

Григорій 

Олегович 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

Спеціальність: 

менеджмент 

Кваліфікація: 

магістр з 

менеджменту 

2018 р. 

 

ВНЗ «Київський 

університет 

ринкових 

відносин»  

Спеціальність: 

Право 

Кваліфікація: 

магістр права 

2022 р 

- Екологічне 

право (12 год) 
5 років 

Рогачов Юрій 

Миколайович 

 

Таврійський 

національний 

університет ім. В.І. 

Вернадського 

Спеціальність: 

Правознавство 

Кваліфікація: 

юрист-спеціаліст 

2000р. 

Кандидат 

юридичних наук  

Спеціальність: 

12.00.07 
Адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право 

 

Цивільне та 

сімейне право 

(60 год) 

Цивільний 

процес (30 год) 

Право 

соціального 

забезпечення 

(40 год) 

9 років 

Корольков 

Олексій 

Валерійович 

Український 

державний 

педагогічний 

університет 

Ім. М. Драгоманова 

Спеціальність: 

історія і 

правознавство 

Кваліфікація: 

вчитель історії і 

правознавства 

1996 р. 

- Історія держави 

та права 

України (24 год) 

Теорія держави 

та права (60 год) 

Історія вчень 

про державу і 

право (14 год) 

24 роки 

Юрковська 

Лідія 

Геннадіївна 

ВНЗ «Національна 

академія 

управління» 

- Фінансове право 

(26 год) 
7 років 



Спеціальність: 

Правознавство 

Кваліфікація: 

юрист 

2003 р. 

 

ВНЗ «Національна 

академія 

управління» 

Спеціальність: 

Фінанси 

Кваліфікація: 

магістр з 

фінансового 

менеджменту 

2004 р. 

Римаренко Ігор 

Васильович 
Український 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Драгоманова  

1995 р. 

Спеціальність: 

історія і 

правознавство  

Кваліфікація: 

вчитель історії і 

правознавства 

- Історія України 

(190 год) 

Історія 

української 

культури (36) 

Основи 

ораторського 

мистецтва (18 

год) 

Правознавство 

(44 год) 

24 роки 

Левкіська 

Галина 

Петрівна 

Житомирський 

державний 

педагогічний 

інститут ім 

І.Франка 

Спеціальність 

українська мова і 

література 

Кваліфікація: 

вчитель 

української мови 

та літератури 

1977 р. 

- Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

(20 год) 

Діловодство (38 

год) 

32 роки 

Черевко 

Валентина 

Петрівна 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут, УВ 

1992р. 

Спеціальність: 

російська мова і 

література та 

іноземна мова 

Кваліфікація: 

Вчитель російської 

мови і літератури 

та іноземної мови. 

Кандидат 

психологічних  

наук Спеціальність: 

педагогічна та 

вікова психологія  

Доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

 

Основи 

психології (24 

год) 

 

27 років 

Козійчук 

Оксана 

Григорівна 

Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка  

Кандидат 

педагогічних наук 

2021 р. 

Соціологія (18  

год) 

Політологія (24  

20 років 



Спеціальність:  

Картографія 

Кваліфікація:  

Картограф. 

Викладач географії 

1996 р. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

Спеціальність: 

Управління 

навчальним 

закладом 

Кваліфікація: 

керівник 

підприємства, 

установи, 

організації (у сфері 

освіти та 

виробничого 

навчання) 2012р. 

год) 

Основи 

філософських 

знань (24  год) 

     

 


