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Соціально-психологічний факультет (СПФ) створений
у 2011 р. на базі гуманітарно-педагогічного і зараз
функціонує як самостійний структурний підрозділ, що
входить до складу Гуманітарного інститу. На факультеті
здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфіка-
ційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напря-
мами підготовки «Практична психологія», «Соціальна
педагогіка», «Соціальна робота».

СПФ готує спеціалістів за соціономічним профілем зав-
дяки висококваліфікованому кадровому потенціалу, глибо-
кому теоретичному й прикладному рівні та якості навчаль-
ного процесу, постійному оновленню і широкому вибору
навчальних програм,сучасним методам освітньої діяльності,
постійній орієнтації на глобальні перспективи.

До структури факультету входить Ресурсний інфор-
маційно-консультативний центр психологічної підтримки,
Центр інноваційної педагогіки та психології, послугами
яких широко користуються мешканці міста і області.

На СПФ працюють 3 кафедри: філософії і політології,
практичної пхихології та педагогіки, соціальної роботи і
соціальної педагогіки.

Кафедра філософії і політології
Кафедра створена рішенням вченої ради Інституту в

1991 р. після реорганізації та перепрофілювання кафедри
філософії і наукового комунізму, яка існувала з 1973 р.
Протягом тривалого часу її очолював доцент М. О. Григор-
чук. Певний період завідувачем кафедри була професор
Н. К. Петрук. Сьогодні на чолі колективу кафедри філо-
софії і політології — доцент О. О. Заславська.

Зусиллями професорсько-викладацького колективу
кафедри забезпечується викладання дисциплін у різних
галузях філософського, соціологічного, політологічного,
культурологічного знання.

Викладачі кафедри філософії і політології систематично
здійснюють наукові дослідження за багатьма напрямами,
видають монографії, статті, навчальні посібники, мето-
дичні розробки. До сфери наукових досліджень колективу
входять три основні теми.

1. «Соціальні організації та інститути у процесах транс-
формації сучасного українського суспільства» (Н.К.Петрук,

В. П. Сосна, Т. Й. Захарова, О. О. Демідас, А. В. Левченко,
О. В. Гапченко, Я. В. Ювсечко, Н. В. Семенюк). Головна увага
зосереджується на комплексному аналізі проблем транс-
формації українського суспільства в контексті світових
глобалізаційних тенденцій, а також на виявленні законо-
мірностей, напрямів, пріоритетних цілей трансформацій-
них процесів.

2. «Особливості розвитку української культури в кон-
тексті глобалізації» (М.Б.Дем’янюк,О.А.Посвістак,О.В.Чер-
нов,С.М.Козаченко).Досліджуються проблеми цілісності ук-
раїнської культури,вивчається специфіка українського буття,
розробляються моделі духовного розвитку української нації в
умовах глобалізації.

3. «Політичні технології та особливості їх використання у
сучасних українських реаліях» (О. О. Заславська, Н. В. Лютко,
В. М. Гоцуляк, С. В. Маркова, М. А. Дудар). Здійснюється
аналіз сутності й ефективності політичних технологій:
політичного рекламування і зв’язків із громадськістю, ви-
борчих технологій, формування іміджу політичного діяча,
партії чи інших суб’єктів політичної діяльності, окреслюєть-
ся їх місце в українському політичному просторі.

Кафедра практичної психології і педагогіки
З ініціативи проф. М. Є. Скиби та доц. В. М. Владкової

17 квітня 1995 р. була створена кафедра практичної психо-
логії та педагогіки (перша назва — педагогіки і психології).
Відтоді колектив пройшов тривалий шлях становлення,
розвитку та реорганізації. Сьогодні його очолює д. психол.
н., проф., заслужений працівник освіти України Є. М. По-
тапчук.

Професорсько-викладацький колектив кафедри у скла-
ді 6 професорів, 21 кандидата наук, доцента, 4 старших вик-
ладачів, 5 лаборантів здійснює підготовку фахівців за
спеціальністю «Практична психологія» (освітньо-кваліфі-
каційні рівні — «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; форми
навчання — денна, заочна, перепідготовка). Планується
відкриття аспірантури.

Загальною науково-дослідною темою кафедри є «Транс-
формація життєвого світу особистості в умовах динаміч-
ного розвитку держави». Відповідно до цієї теми викладачі
систематично готують наукові статті, методичні розробки,
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навчальні посібники, монографії, беруть участь у наукових
конференціях.

Колектив регулярно проводить науково-практичний
семінар «Підготовка практичного психолога: етапи, проб-
леми, перспективи» для студентів-психологів та їхніх
батьків, профорієнтаційний семінар «Школа майбутнього
психолога», Всеукраїнську науково-практичну конфе-
ренцію, Всеукраїнську студентську науково-практичну
конференцію та І-й етап Всеукраїнської студентської
олімпіади із психології.

Із 2007 р. при кафедрі успішно функціонує Ресурсний
інформаційно-консультативний центр (РІКЦ) психологічної
підтримки. Його мета — психолого-педагогічне забезпечен-
ня освітнього процесу вишу, захист психічного здоров’я всіх
учасників освітнього процесу, психологічна діагностика, ко-
рекція, профілактика, психологічна просвіта.

Кафедра практичної психології та педагогіки стала та-
кож осередком упровадження ідей гуманної педагогіки на
Хмельниччині і є співорганізатором щорічних Педа-
гогічних читань та семінарів з гуманної педагогіки.

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
Кафедра створена у 2009 р. і є однією з найпотужніших

в університеті. Тут здійснюється підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціа-
ліст», «магістр» зі спеціальностей «Соціальна робота» та
«Соціальна педагогіка».

За активної участі кафедри проводиться навчання в
аспірантурі та діє спеціалізована вчена рада із захисту кан-
дидатських дисертацій із педагогічних спеціальностей.

Кафедра має висококваліфікований професорсько-
викладацький склад — 24 особи, серед яких 4 доктори наук,
професори, 16 кандидатів наук, доцентів. Крім того, запро-
шуються провідні спеціалісти в галузі соціальної роботи й
соціальної педагогіки.

Усі викладачі мають базову освіту, науково-педа-
гогічну кваліфікацію, що відповідають змісту дисциплін,

які вони викладають. Зокрема, зі змістом дисциплін, які
забезпечують викладачі, пов’язані теми їх дисертацій,
тематика методичних видань, наукових публікацій та роз-
робок тощо.

З метою підвищення кваліфікації викладачі випускової
кафедри навчаються в аспірантурі та докторантурі та про-
ходять стажування у провідних вищих навчальних закла-
дах України.

Науково-дослідна діяльність викладачів кафедри соці-
альної роботи і соціальної педагогіки спрямована на пошук
шляхів і засобів оптимізації навчального процесу, вдоскона-
лення підготовки працівників соціальної сфери. Професор-
сько-викладацьким складом кафедри обрано головні напря-
ми науково-дослідної роботи:

1. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності та
соціально-психологічної допомоги в Україні і за кордоном.

2. Теоретико-прикладні аспекти професійної підготовки
фахівця соціальної сфери.

За останні п’ять років колектив опублікував загалом по-
над 500 наукових праць, із яких 9 монографій та 10 навчаль-
них посібників з грифом МОН України.

Високий рівень навчально-методичної роботи кафедри,
активна наукова, волонтерська, громадська діяльність її
працівників та студентів, а також плідна співпраця із про-
відними навчальними закладами України сприяє постійно-
му розвитку та забезпечує високий рівень професійної
підготовки фахівців випускових спеціальностей.

Особливо активно кафедра соціальної роботи і
соціальної педагогіки працює у сфері волонтерської діяль-
ності, що полягає у співпраці із закладами соціального
виховання дітей і молоді, громадськими організаціями,
благодійними центрами щодо розповсюдження інформа-
ційних матеріалів, надання соціальної допомоги, консуль-
тацій для населення, у збиранні гуманітарної допомоги
для дітей, що перебувають у закладах інтернатного типу, в
організації концертних програм для розумово відсталих
дітей тощо.

Пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи», 23–24 березня 2012 р.
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У складі кафедри працюють:
Ольга Олександрівна Заславська — завідувач кафедри,

к.політ.н.,доцент.Читає дисципліни: «Політологія»,«Соціо-
логія» та «Культура народів світу». Вивчає політичні тех-
нології, виборчий процес, політичну комунікацію органів
державної влади.

Наталія Кирилівна Петрук — д. філос. н., проф. Викла-
дає філософію, філософські проблеми наукового пізнан-
ня. Вивчає соціальні організації та інститути, інтеграція
України в європейський культурно-освітній простір.

Ірина Михайлівна Предборська — д. філос. н., проф.
Викладає предмети: «Філософія» та «Філософські пробле-
ми наукового пізнання». Досліджує соціально-філософсь-
кі та історіософські проблеми сучасного суспільства.

Сергій Володимирович Білошицький — к. іст. н.,
проф. Читає дисципліни: «Політологія» та «Соціологія».
Займається політичною футурологією, глобалістикою,
проблемами ліберальної демократії.

Володимир Михайлович Гоцуляк — к. політ. н., доц.
Викладач політології. Досліджує історію українського
державотворення.

Марія Борисівна Дем’янюк — к. філол. н., доц. Викладає
історію української культури, культурологію. Займається
дослідженням форм та функцій внутрішньо-монологіч-
ного мовлення.

Тамара Йосипівна Захарова — к. філос. н., доц. Викла-
дач соціології. Коло наукових інтересів: соціальна філо-
софія та проблеми інформаційного суспільства.

Наталія Віталіївна Лютко — к. політ. н., доц. Читає
курси: «Політологія», «Соціологія» та інші. Спеціалізуєть-
ся на виборах та виборчих технологіях, політичній рек-
ламі, політичній аксіології, політичному брендингу.

Світлана Василівна Маркова — к. іст. н., доц. Викладає
дисципліни: «Соціологія» та «Політологія». Коло наукових
інтересів: історія України, історія Поділля, культурологія,
педагогіка, історія економічних вчень, гендерна історія.

Станіслав Федорович Руденко — к. філос. н., доц. Читає
курс філософії. Досліджує проблеми формування громадян-
ської свідомості та патріотичної позиції студентської молоді.

Наталія Вікторівна Семенюк — к. філос. н., доц. Викла-
дає філософію, історію української культури, філософію
глобальних проблем сучасності. Сфера наукових інтере-
сів — екобезпечний поступ людства в епоху глобалізації
та інформаційної революції.

Василь Петрович Сосна — к. філос. н., доц. Читає курс
філософії. Вивчає теоретико-методологічні проблеми
викладання філософії у вузі, проблеми соціальної філо-
софії, зокрема теоретичні проблеми формування грома-
дянського суспільства в Україні.

Олена Олегівна Демідас — к. філос. н., ст. викл. Читає
дисципліни: «Соціологія», «Основи соціологічних знань».
Тематика наукових пошуків — людиновимірність освіт-
нього менеджменту: філософська інтерпретація.

Олеся Анатоліївна Посвістак — к. іст. н., ст. викл. Вик-
ладає предмети: «Історія української культури», «Соціоло-
гія», «Політологія», «Світова культура та мистецтво» і
«Етика». Досліджує взаємини інтелігенції із владою, місце
інтелігенції у політичних конфліктах.

Олена Вікторівна Гапченко — ст. викл. Викладає філо-
софію, історію української культури. У колі її наукових
інтересів — сучасна західна філософія, аналітична філо-
софія, постмодернізм, філософія освіти.

Микола Антонович Дудар — ст. викл. Читає курс політо-
логії. Займається вивченням проблем НТР і НТП, НТР-3,
глобалізації та комп’ютерної революції.

Олександр Васильович Чернов — ст. викл. Викладає
історію української культури, культурологію, світову
культуру і мистецтво. Досліджує проблеми особистості
в умовах соціальної трансформації в сучасній Україні.

Ярослав Володимирович Ювсечко — ст. викл. Читає
дисципліни: «Філософія», «Історія української культури»,
«Культурологія», «Загальна соціологічна теорія», «Еврис-
тика». Вивчає філософію постмодернізму, новітні
релігійні рухи, проблеми глобалізації.

Надія Яківна Дзіковська — викладач філософії, історії
української культури, філософії глобальних проблем
сучасності. Досліджує процеси формування і розвитку
особистості, вплив культури на розвиток особистості.

Світлана Миколаївна Козаченко — викладач. Читає
предмети: «Соціологія», «Культурологія», «Філософія»,
«Етика і естетика», «Світова культура і мистецтво». Вив-
чає морально-етичний аспект ціннісно-смислової компе-
тентності особистості.

Андрій Вікторович Левченко — викладач філософії
та історії української культури. Досліджує козацькі орга-
нізації XVII–XVIII ст.

На кафедрі працюють старші лаборанти Г. Ф. Рослюк
та С. Б. Берегова.
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нюк, С. Б. Берегова,
Н. Я. Дзіковська,
В. П. Сосна, М. Б. Дем’я-
нюк, О. О. Демідас,
С. Ф. Руденко, В. М. Гоцу-
ляк; другий ряд: А. В. Лев-
ченко, Н. В. Лютко,
Т. Й.Захарова, С.М.Коза-
ченко, О. О. Заславська,
М. А. Дудар, Н. К. Пет-
рук, О. В. Чернов,
С. В. Маркова,
С. В. Білошицький,
Я. В. Ювсечко
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КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ  ПСИХОЛОГІ Ї  ТА  ПЕДАГОГІКИ

Зліва направо стоять:
З. О. Антонова, А. І.Чернецька,
Л. Г. Параскевич, О. Б.Ігумно-
ва, А. І. Руденок, О. М. Гомо-
нюк, А. М. Шеремет,
Н. А. Сургунд, Н.В. Хворос-
товська, А. О. Пасічник,
І. В. Томаржевська, Л. О. Под-
коритова, В. К. Гаврилькевич,
О. М. Дацун, О. В. Кулешова,
Т. Л. Левицька; сидять:
Л. В. Міхеєва, Г. А. Кошонько,
В. В. Третько, Л. Л. Стані-
славова, М. Є. Скиба,
О. А. Каденко, Т. В. Комар,
В. О. Кабашнюк, Р. П. Попе-
люшко

У колективі працюють:
Євген Михайлович Потапчук — завідувач кафедри,

заслужений працівник освіти України, д. психол. н.,
проф., автор наукових праць і методичних розробок із
методології та організації наукових досліджень, конфлік-
тології, психології сім’ї, соціальної психології.

Віктор Євгенович Берека — д. пед. н., проф. Викладає
психологію і педагогіку вищої школи та основи психолого-
педагогічних досліджень. Автор навчальних посібників та
багатьох наукових праць.

Олена Михайлівна Гомонюк — д. пед. н., доц., професор
кафедри. Читає курси: «Загальна і порівняльна педагогіка»,
«Основи етнопедагогіки та етнопсихології». Автор трьох
навчальних посібників, монографії та понад 70 публікацій.

Олег Анатолійович Каденко — д. мед. н., проф., академік
АНВО України, заслужений лікар України, член Національ-
ної спілки журналістів. Викладає психологію сексуальності,
вікову фізіологію та ін. Автор близько 100 наукових праць.

Наталія Петрівна Берегова — к. психол. н., доц. Викла-
дає психологію кризових ситуацій. Автор наукових статей
і курсів для дистанційного навчання.

В’ячеслав Костянтинович Гаврилькевич — к. психол. н.,
доц. Читає предмети: «Психофізіологія», «Патопсихоло-
гія», тощо. Співавтор посібника «Психофізіологія». Удос-
тоєний почесного звання «Лицар гуманної педагогіки».

Людмила Миколаївна Джигун — к. пед. н., доц. Викла-
дає дисципліни: «Соціальна діагностика», «Реабілітаційна
робота» та ін. Видала 3 навчальних посібників.

Таїсія Василівна Комар — к. психол. н., доц. Читає кур-
си: «Загальна психологія», «Історія психології» та ін. Ав-
тор навчально-методичних посібників, розробник та тре-
нер групових психологічних занять.

Галина Аполлінаріївна Кошонько — к. психол. н., доц.
Викладає дисципліни: «Соціальна психологія», «Психо-
тренінг» тощо. Видала понад 40 наукових праць та мето-
дичних розробок.

Станіслав Леонідович Крук — к. пед. н., доц., директор
Центру інноваційної педагогіки та психології. Читає курси:
«Етика і психологія сімейного життя», «Етика і естетика» та
ін. Має почесне звання «Лицар гуманної педагогіки».

Олена Віталіївна Кулешова — к. психол. н., доц. Викла-
дає психологічну службу в системі освіти, організаційну
психологію та ін. Співавтор навчального посібника «Тео-
ретичні основи практичної психології».

Віталій Олександрович Кабашнюк — к. мед. н., доц.
Викладає основи медичних знань, валеологію та ін.
Співавтор посібника «Психофізіологія».

Тетяна Леонідівна Левицька — к. психол. н., доц. Читає
курси: «Сучасні теорії глибинної психології», «Психологія
спорту», «Віктимологія», «Основи психотерапії».

Людмила Василівна Міхеєва — к. пед. н., доц. Викладає
загальну педагогіку та історію педагогіки. Автор наукових
статей та ґрунтовних методичних розробок.

Лариса Олександрівна Подкоритова — к. психол. н.,
доц. Викладає диференційну та експериментальну психо-
логії та ін. Співавтор 2 посібників із грифом МОН.

Роман Павлович Попелюшко — к. психол. н., доц. Вик-
ладає психологію конфлікту, основи дефектології,
порівняльну психологію. Автор статей і методичних роз-
робок із проблем дефектології та конфліктології.

Наталія Анатоліївна Сургунд — к. психол. н., доц.
Читає курс психодіагностики і психології інтелекту.

Інна Володимирівна Томаржевська — к. психол. н.,
доц. Викладає вступ до спеціальності, психолого-педа-
гогічне консультування та ін. Співавтор навчального
посібника «Теоретичні основи практичної психології».

Наталія Вікторівна Ханецька — к. психол. н., доц. Чи-
тає предмети: «Психологія творчості та обдарованості»,
«Психосоматика» та ін. Видала навчальний посібник
«Психологія творчості та обдарованості».

Марія Максимівна Шпілевська — к. мед. н., доц.
Викладає основи догляду за хворими та інвалідами. Автор
розділів у монографіях, методичних розробок і навчаль-
них посібників із медицини.

Зінаїда Олександрівна Антонова — к.психол.н.Викладає
курси з психології лідерства, реклами та маркетингу.

У колективі також працюють старші викладачі О.Б.Ігум-
нова («Психологія спілкування» та ін.), Н. М. Каспрік
(«Психологія професійної орієнтації та професійного
відбору», «Геронтологія»), Л. Г. Параскевич («Педагогічна і
вікова психологія», «Психологія розвитку»), А. І. Руденок
(«Затримка психічного розвитку» та ін.), Н. В. Хворос-
товська («Основи педагогічної майстерності», «Методика
викладання у вищій школі»), викладач О. Й. Янцаловсь-
кий («Гігієна фізичної культури» та «Фізіологія людини»).

Навчально-допоміжний склад: завідувач лабораторій
А. О. Пасічник, ст. лаборанти А. І. Чернецька, О. М. Семе-
нюк, М. Л. Кириленко та М. М. Лісовська.
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Науково-дослідна діяльність працівників кафедри
спрямована на пошук шляхів і засобів оптимізації нав-
чального процесу, вдосконалення підготовки фахівців
соціальної сфери. Нині тут працюють:

Людмила Іванівна Романовська — в.о.завідувача кафедри,
к. психол. н., проф. Досліджує технології соціально-педа-
гогічної підтримки дітей та молоді, психокорекцію та пси-
хологічне консультування тощо. Автор понад 100 науко-
вих праць.

Наталя Кирилівна Петрук — д. філос. наук, проф.
Вивчає основи соціального партнерства, соціологію гро-
мадської думки. Має більше 100 наукових робіт.

Людмила Михайлівна Романишина — д. пед. н., проф.
Досліджує методику викладання педагогіки, теорії і прак-
тики соціальної роботи у ВНЗ, менеджмент в освіті.
Опублікувала понад 150 наукових праць.

Микола Іванович Сметанський — д. пед. н., проф.
У колі його наукових інтересів — педагогіка вищої шко-
ли, методика виховної роботи, теорія соціального вихо-
вання. Автор більше 160 наукових робіт.

Вікторія Неофідіївна Багрій — к. пед. н., доц. Напрями
її наукових досліджень — соціальна робота з сім’ями, тех-
нології соціально-педагогічної діяльності тощо. Видала
понад 30 наукових праць.

Микола Васильович Бевз — к. філос. н., доц. Вивчає
соціальну філософію, соціальну антропологію, розвиток
світових цивілізацій. Є автором більше 42 наукових робіт.

Микола Миколайович Видиш — к. пед. н., доц.
Досліджує екокультуру особистості, соціальну молодіжну
політику. Опублікував понад 50 наукових праць.

Наталія Іванівна Голова — к. пед. н., доц. Вивчає техно-
логії соціальної роботи в зарубіжних країнах, соціальну
геронтологію, підготовку волонтерів, соціальну реабіліта-
цію і патронаж. Має більше 30 наукових робіт.

Таїсія Василівна Комар — к. психол. н., доц.
Досліджує особистісно-орієнтований підхід до
захисту дитини, теорію і практику тренінгової
роботи соціального працівника тощо. Є авто-
ром понад 40 наукових праць.

Оксана Іванівна Москалюк — к. пед. н., доц.
Вивчає теорію й історію соціального виховання,
соціально-педагогічні інноваційні технології то-
що. Видала більше 35 наукових робіт.

Юрій Володимирович Попик — к. психол.
н., доц. Досліджує основи кримінальної психо-
логії, соціалізацію особистості тощо. Є автором
більше 30 наукових робіт.

Катерина Сергіївна Олійник — к. психол. н.,
доц. У колі її наукових інтересів — основи про-
фесійного спілкування і психологія управління
у соціальній роботі. Має понад 20 наукових
праць.

Ганна Анатоліївна Рідкодубська — к. пед. н.,
доц. Вивчає педагогіку сімейного виховання,
культуру мовлення і ораторське мистецтво. Ав-
тор понад 35 наукових праць.

Галина Іванівна Савіцька — к. пед. н., доц.
Досліджує корекційну педагогіку, основи
спеціальної педагогіки і психології тощо. Має
більше 25 наукових робіт.

Лариса Павлівна Сокольська — к. пед. н.,
доц. Досліджує технологію роботи соціального гувернера,
основи PR у соціальній роботі. Видала понад 55 наукових
праць.

Микола Васильович Соловей — к. пед. н., доц. Вивчає
превентивну педагогіку, менеджмент соціально-педа-
гогічної діяльності. Опублікував більше 40 наукових робіт.

Людмила Анатоліївна Якубова — к. пед. н., доц. На-
прями її наукових досліджень — соціально-педагогічна
профілактика правопорушень, соціальна реабілітація та
патронаж. Має понад 30 наукових праць.

Юлія Володимирівна Возна — к. пед. н., ст. викл. До-
сліджує менеджмент соціальної роботи, основи сценарної
майстерності соціального педагога. Автор понад 20 науко-
вих робіт.

Ольга Валентинівна Грабчак — к. пед. н., ст. викл. Вив-
чає чинники професійного працевлаштування, методику
роботи з групами ризику. Видала понад 25 наукових праць.

Юлія Василівна Овод — ст. викл. Досліджує організа-
цію соціального забезпечення, основи профорієнтаційної
роботи. Має більше 25 наукових робіт.

Наталія Вікторівна Синюк — ст. викл. У колі наукових
інтересів — робота соціального педагога з дітьми і молод-
дю з обмеженими можливостями, соціальна статистика,
соціальне партнерство. Автор понад 20 наукових праць.

Марія Герасимівна Цегельник — ст. викл. Вивчає про-
фесійно-етичні основи соціальної роботи, етику соціально-
педагогічної діяльності. Автор більше 20 наукових робіт.

Алла Михайлівна Шеремет — ст. викл. Досліджує
історію соціальної роботи, соціальний супровід прийом-
ної сім’ї. Має понад 25 наукових праць.

Олена Олександрівна Човган — викл. У колі її науко-
вих інтересів — тренінг соціальних комунікацій, самови-
ховання й саморегуляція особистості, основи красномов-
ства. Автор більше 10 наукових робіт.

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Зліва направо стоять: Ю. В. Попик, Л. А. Якубова, Н. І. Голова,
О. І. Москалюк, К. С. Олійник, М. М. Видиш; сидять: А. М. Шеремет,
В. Н. Багрій, Л. І. Романовська, Г. А. Рідкодубська, О. В. Грабчак


