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СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Члени вченої ради університету за посадами: 

1. Безлюдний Олександр Іванович – ректор, доктор педагогічних наук, 

професор; 

2. Гедзик Андрій Миколайович – перший проректор, доктор 

педагогічних наук, професор; 

3. Годованюк Тетяна Леонідівна – проректор з наукової роботи, доктор 

педагогічних наук, професор; 

4. Гнатюк Людмила Володимирівна – проректор з адміністративно-

господарської роботи; 

5. Миколайко Володимир Валерійович – проректор з міжнародних 

зв’язків та стратегічного розвитку, кандидат педагогічних наук, доцент; 

6. Ревнюк Наталія Іванівна – проректор з гуманітарних питань, 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

7. Шуляк Світлана Андріївна – учений секретар університету, доктор 

філологічних наук, професор; 

8. Ареп’єва Олена Вікторівна – головний бухгалтер; 

9. Хитрук Валентин Іванович – голова профспілкового комітету 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент; 

10. Балдинюк Дмитро Іванович – голова конференції трудового 

колективу університету, кандидат педагогічних наук, доцент; 

11. Дем’янюк Анастасія Василівна – голова студентської ради 

університету, студентка історичного факультету; 

12. Попиченко Світлана Сергіївна – декан факультету дошкільної та 

спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; 

13. Постоленко Ірина Сергіївна – декан факультету іноземних мов, 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

14. Священко Зінаїда Василівна – декан історичного факультету, доктор 

історичних наук, професор; 
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15. Коваль Валентина Олександрівна – декан факультету філології та 

журналістики, доктор педагогічних наук, професор; 

16. Кравченко Оксана Олексіївна – декан факультету соціальної та 

психологічної освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

17. Махомета Тетяна Миколаївна – декан факультету фізики, 

математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент; 

18. Миколайко Валерій Павлович – декан природничо-географічного 

факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор; 

19. Слатвінський Максим Анатолійович – в.о. директора навчально-

наукового інституту економіки та бізнес-освіти, кандидат економічних наук, 

доцент; 

20. Ящук Сергій Миколайович – декан факультету фізичного виховання, 

доктор педагогічних наук, професор; 

21. Терешко Інна Григорівна – декан факультету мистецтв, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

22. Тихомир Віктор Петрович – директор відокремленого структурного 

підрозділу «Канівський коледж культури і мистецтв УДПУ імені Павла 

Тичини», кандидат історичних наук; 

23. Ткачук Станіслав Іванович – декан факультету інженерно-

педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

24. Якимчук Борис Андрійович – декан факультету початкової освіти, 

кандидат психологічних наук, професор. 

Виборні члени вченої ради: 

25. Мартинюк Михайло Тадейович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики та інтегративних 

технологій навчання природничих наук факультету фізики, математики та 

інформатики; 

26. Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту факультету 

соціальної та психологічної освіти; 
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27. Азізов Талят Нуредінович – доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності факультету інженерно-педагогічної освіти; 

28. Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій 

школі факультету початкової освіти; 

29. Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини факультету 

дошкільної та спеціальної освіти; 

30. Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання природничо-

географічного факультету. 

31. Комар Олег Станіславович – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри англійської мови та методики її навчання факультету 

іноземних мов; 

32. Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання факультету 

філології та журналістики; 

33. Кірдан Олександр Петрович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук навчально-

наукового інституту економіки та бізнес освіти; 

34. Бойко Юлія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри медико-біологічних основ фізичної культури факультету фізичного 

виховання; 

35. Семенчук Василь Васильович – заслужений працівник культури 

України, доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового 

мистецтва факультету мистецтв; 

36. Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна – доктор педагогічних 

наук, професор, помічник ректора. 
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37. Опацький Ігор Юрійович – кандидат історичних наук, викладач 

кафедри історії України історичного факультету; 

38. Гога Анастасія Андріївна – студентка факультету  філології та 

журналістики; 

39. Зінченко Юлія Миколаївна – студентка факультету фізики, 

математики та інформатики. 

40. Загребельна Діана Юріївна – студентка природничо-географічного 

факультету; 

41. Щербань Єлизавета Володимирівна – студентка факультету фізичного 

виховання. 

 


