
ПРОТОКОЛ №2 

Засідання приймальної комісії  

Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини  

від 17.02.2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Безлюдний О.І. Гедзик А.М., Бербец В.В., Тацієнко В.С., Найдюк І.С., 

Глухінчук П.В., Кроть О.М., Гончарук А.В., Січкар С.А., Комар В.П., Терешко І.Г., Тягай 

І.М., Миколайко В.П., Ткачук С.І., Карасевич А.О., Казак Ю.Ю., Коломієць Н.А., Бондаренко 

Г.В., Бутенко О.Г., Пачева Н.О., Хитрук В.І., Цимбал-Слатвінська С.В., Козій І.В., Кравченко 

Р.М., Безноско І.С., Марцинюк Д.О., Гірська В.І. 
 

Порядок денний 

1. Про створення відбіркових комісій в університеті при вступі на здобуття ступенів 

«Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» (інформація 

відповідального секретаря ПК Бербец В.В.). 

2. Про створення предметних екзаменаційних комісій в університеті при вступі на 

здобуття ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» для осіб, які вступають на 

базі атестата про повну загальну середню освіту (інформація відповідального 

секретаря ПК Бербец В.В.). 

3. Про створення комісій для проведення співбесід в університеті при вступі на 

здобуття ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» для осіб, які мають право 

вступати за співбесідою на базі атестата про повну загальну середню освіту 

(інформація відповідального секретаря ПК Бербец В.В.). 

4. Про створення фахових атестаційних комісій в університеті при вступі на 

здобуття ступеня «Бакалавр» та «Магістр» для осіб, які вступають на базі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня), у тому числі за іншою 

спеціальністю (інформація відповідального секретаря ПК Бербец В.В.). 

5. Про створення апеляційних комісій в університеті при вступі на навчання 

(інформація відповідального секретаря ПК Бербец В.В.). 

6. Про створення предметних комісій в університеті при вступі на здобуття ступеня 

«Доктор філософії» для осіб, які вступають на базі повної вищої освіти (інформація 

відповідального секретаря ПК Бербец В.В.). 

 

1. Слухали: інформацію відповідального секретаря Бербеца В.В., який ознайомив 

присутніх з складом відбіркових комісій в університеті при вступі на здобуття 

ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії». 

Ухвалили: Затвердити склад відбіркових комісій: 

 
Факультет початкової освіти 

 

Коломієць Н.А. - голова відбіркової комісії, заступник декана 

факультету початкової освіти; 

Слатвінська А.А. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

початкової освіти; 



 2 

Дячук П.В. - заступник відповідального секретаря відбіркової 

комісії факультету початкової освіти; 

Білоус А.О. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету початкової 

освіти; 

Кандиба Н.Р. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО) факультету початкової освіти; 

Ручка І.В. - технічний секретар факультету початкової освіти ступінь 

«бакалавр» (денна форма навчання); 

Тютя М.М. - технічний секретар факультету початкової освіти ступінь 

«бакалавр» по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО, 

(денна форма навчання); 

Мельничук В.О. - технічний секретар факультету початкової освіти ступінь 

«бакалавр» (заочна форма навчання); 

Сак Н.Г. - технічний секретар факультету початкової освіти 

ступінь «бакалавр» по внесенню відомостей та даних до 

ЄДЕБО (заочна  форма навчання); 

Грітченко Т.Я. - технічний секретар факультету початкової освіти ступінь 

«магістр»; 

Яцько А.В. - технічний секретар факультету початкової освіти ступінь 

«магістр» по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО. 

 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

 

Бутенко О.Г. - голова відбіркової комісії, заступник декана факультету 

дошкільної та спеціальної освіти; 

Слатвінська А.А. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

дошкільної та спеціальної освіти; 

Дячук П.В. - заступник відповідального секретаря відбіркової 

комісії факультету дошкільної та спеціальної освіти; 

Білоус А.О. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету дошкільної та 

спеціальної освіти; 

Кандиба Н.Р. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до ЄДЕБО факультету дошкільної та спеціальної 

освіти; 

Попук С.В. 

 

 

Семчук Б.І. 

- технічний секретар факультету дошкільної та спеціальної 

освіти ступінь «молодший бакалавр», «бакалавр» (денна 

форма навчання); 

- технічний секретар факультету дошкільної та спеціальної 

освіти ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» по 

внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО (денна форма 

навчання); 

Рябошапка О.В. 

 

 

Швець М.Г. 

- технічний секретар факультету дошкільної та спеціальної 

освіти ступінь «молодший бакалавр», «бакалавр» (заочна 

форма навчання); 

- технічний секретар факультету дошкільної та спеціальної 

освіти ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» по 

внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО (заочна форма 

навчання); 
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Журавко Т.В. - технічний секретар факультету дошкільної та 

спеціальної освіти ступінь «магістр»; 

Лисинюк О.Р. - технічний секретар факультету дошкільної та 

спеціальної освіти ступінь «магістр». 

Факультет мистецтв 

 

Терешко І.Г. - голова відбіркової комісії, декан факультету мистецтв; 

Слатвінська А.А. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

мистецтв; 

Дячук П.В. - заступник відповідального секретаря відбіркової 

комісії факультету мистецтв; 

Білоус А.О. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету мистецтв; 

Кандиба Н.Р. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до ЄДЕБО факультету мистецтв; 

Бикова О.В. - технічний секретар факультету мистецтв ступінь 

«бакалавр» (денна форма навчання); 

Біленький І.С. - технічний секретар факультету мистецтв ступінь 

«бакалавр» по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО 

(денна форма); 

Заєць С.С. - технічний секретар факультету мистецтв ступінь 

«бакалавр» (заочна форма навчання); 

Базильчук Л.В. - технічний секретар факультету мистецтв ступінь 

«бакалавр» по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО 

(заочна форма навчання); 

Коваленко А.С. 

 

Шинкарук А.В. 

- технічний секретар факультету мистецтв ступінь 

«магістр»; 

- технічний секретар факультету мистецтв ступінь 

«магістр» по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО. 

 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

 

Слатвінський М.А.  - голова відбіркової комісії, в.о. директора навчально-

наукового інституту економіки та бізнес-освіти; 

Бовкун О.А. - відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-

наукового інституту економіки та бізнес-освіти; 

Вінницька О.А. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

навчально-наукового інституту економіки та бізнес-

освіти; 

Барвінок М.В. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв навчально-наукового інституту 

економіки та бізнес-освіти; 

Коваленко І.Д. - заступник відповідального за внесення відомостей та даних до 

ЄДЕБО навчально-наукового інституту економіки та бізнес-

освіти; 

Литвин О.В. 

 

- технічний секретар навчально-наукового інституту економіки 

та бізнес-освіти ступінь «бакалавр» (денна форма навчання); 

Гвоздєй Н.І. - технічний секретар навчально-наукового інституту економіки 
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Осадчук Н.В. 

та бізнес-освіти ступінь «бакалавр» (заочна форма навчання); 

- технічний секретар навчально-наукового інституту 

економіки та бізнес-освіти ступінь «бакалавр» (скорочений 

термін, денна та заочна форма навчання); 

Гарник О.А. - технічний секретар навчально-наукового інституту 

економіки та бізнес-освіти ступінь «бакалавр» (скорочений 

термін, денна та заочна форма навчання); 

Дем’янишина О.А. - технічний секретар навчально-наукового інституту 

економіки та бізнес-освіти ступінь «магістр». 

 

Факультет фізичного виховання  

 

Комар В.П. - голова відбіркової комісії, заступник декана факультету 

фізичного виховання; 

Гагарін М.І. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

фізичного виховання; 

Таранець Л.С. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

факультету фізичного виховання; 

Шевченко В.Є. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету фізичного 

виховання; 

Жошко Б.В. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до ЄДЕБО факультету фізичного виховання;  

Ільченко С.С. - технічний секретар факультету фізичного виховання 

ступінь «бакалавр» (денна форма навчання); 

Поліщук Н.М. - технічний секретар факультету фізичного виховання 

ступінь «бакалавр» (заочна форма навчання); 

Андрощук О.І. - технічний секретар факультету фізичного виховання 

ступінь «магістр»; 

Мельник Н.І. - технічний секретар факультету фізичного виховання 

ступінь «бакалавр» по внесенню відомостей та даних до 

ЄДЕБО; 

Кривуша М.О. - технічний секретар факультету фізичного виховання 

ступінь «магістр» по внесенню відомостей та даних до 

ЄДЕБО. 

 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

 

Бондаренко Г.В. - голова відбіркової комісії, заступник декана факультету 

соціальної та психологічної освіти; 

Гагарін М.І. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

соціальної та психологічної освіти; 

Таранець Л.С. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

факультету соціальної та психологічної освіти; 

Шевченко В.Є. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету соціальної та 

психологічної освіти; 

Жошко Б.В. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до ЄДЕБО факультету соціальної та психологічної 

освіти;  
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Ісаченко В.П. - технічний секретар факультету соціальної та 

психологічної освіти ступінь «бакалавр» по внесенню 

відомостей та даних до ЄДЕБО (денна та заочна форми 

навчання); 

Гуртовенко Н.В. - технічний секретар факультету соціальної та психологічної 

освіти ступінь «бакалавр» (денна та заочна форми 

навчання); 

Дудник О.А. - технічний секретар факультету соціальної та психологічної 

освіти ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» 

(скорочений термін, денна та заочна форми навчання); 

Коляда Т.В. - технічний секретар факультету соціальної та психологічної 

освіти по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО, 

ступінь «бакалавр» (скорочений термін, денна та заочна 

форми навчання); 

Станішевська В.І. - технічний секретар факультету соціальної та психологічної 

освіти ступінь «магістр» (денна та заочна форми 

навчання); 

Роєнко С.О. - технічний секретар факультету соціальної та психологічної 

освіти по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО, 

ступінь «магістр» (денна та заочна форми навчання);  

Іващенко Я.В. - технічний секретар факультету соціальної та психологічної 

освіти ступінь «магістр» (денна та заочна форми 

навчання). 

 

Факультет іноземних мов 

 

Казак Ю.Ю. - голова відбіркової комісії, заступник декана факультету 

іноземних мов; 

Павленко М.С. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

іноземних мов; 

Куценко С.Ю. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

факультету іноземних мов; 

Драченко Б.С. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету іноземних мов; 

Ніколіч І.Е. - відповідальний за внесення відомостей та даних до 

ЄДЕБО факультету іноземних мов; 

Сліпенко В.О. - технічний секретар факультету іноземних мов ступінь 

«бакалавр» (денна форма навчання); 

Яловенко О.В. - технічний секретар факультету іноземних мов ступінь 

«бакалавр» (заочна форма навчання); 

Філіппович Т.М. 

 

Гурський І.Ю. 

- технічний секретар факультету іноземних мов ступінь 

«магістр»; 

- технічний секретар факультету іноземних мов ступінь 

«магістр»; 

Малахатько Л.П. - технічний секретар факультету іноземних мов по 

внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО. 

 

Факультет української філології 

 

Січкар С.А. - голова відбіркової комісії, заступник декана факультету 

української філології; 
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Павленко М.С. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

української філології; 

Куценко С.Ю. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

факультету української філології; 

Драченко Б.С. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету української 

філології; 

Ніколіч І.Е. - відповідальний за внесення відомостей та даних до 

ЄДЕБО факультету української філології; 

Тищенко Т.М. - технічний секретар факультету української філології 

ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» (денна форма 

навчання); 

Гончарук А.В. - технічний секретар факультету української філології 

ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» (денна форма 

навчання); 

Цибульська Н.С. - технічний секретар факультету української філології 

ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» (заочна форма 

навчання); 

Мехтюк І.С. - технічний секретар факультету української філології 

ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» (заочна форма 

навчання); 

Кириченко В.Г. - технічний секретар факультету української філології 

ступінь «магістр» (денна форма навчання); 

Капуловська В.В. - технічний секретар факультету української філології 

ступінь «магістр» (денна форма навчання); 

Денисюк О.В. - технічний секретар факультету української філології 

ступінь «магістр» (заочна форма навчання); 

Куян Д.М. - технічний секретар факультету української філології 

ступінь «магістр» (заочна форма навчання). 

 

Історичний факультет 

 

Карасевич А.О. - голова відбіркової комісії, декан історичного факультету; 

Павленко М.С. - відповідальний секретар відбіркової комісії історичного 

факультету; 

Куценко С.Ю. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

історичного факультету; 

Драченко Б.С. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв історичного факультету; 

Ніколіч І.Е. - відповідальний за внесення відомостей та даних до 

ЄДЕБО історичного факультету; 

Фуркало В.С. - технічний секретар історичного факультету ступінь 

«молодший бакалавр», «бакалавр» (денна форма 

навчання); 

Барвінок О.В. - технічний секретар історичного факультету ступінь 

«молодший бакалавр», «бакалавр» (заочна форма 

навчання); 

Дабіжа А.С. - технічний секретар історичного факультету ступінь 
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«магістр»; 

Гончарук І.А. - технічний секретар історичного факультету по внесенню 

відомостей та даних до ЄДЕБО (денна форма навчання); 

Никитенко В.В. - технічний секретар історичного факультету по внесенню 

відомостей та даних до ЄДЕБО (заочна форма навчання). 

 

Природничо-географічний факультет  

 

Миколайко В.П. - голова відбіркової комісії, декан природничо-

географічного факультету; 

Горбатюк Н.М. - відповідальний секретар відбіркової комісії природничо-

географічного факультету; 

Гедзик А.А. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

природничо-географічного факультету; 

Щербак В.В. 

 

- заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв природничо-географічного 

факультету; 

Кордун С.Ю. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до ЄДЕБО природничо-географічного факультету; 

Мандебура С.В. - технічний секретар природничо-географічного факультету 

ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» (денна форма 

навчання); 

Барвінок Н.В. - технічний секретар природничо-географічного факультету 

ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» (заочна форма 

навчання); 

Макаревич І.М. - технічний секретар природничо-географічного факультету 

ступінь «магістр» (денна форма навчання); 

Сидорчук Д.М. - технічний секретар природничо-географічного факультету 

ступінь «магістр» (заочна форма навчання); 

Оленич К.В. - технічний секретар природничо-географічного факультету 

по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО. 

 

Факультет інженерно-педагогічної освіти 

 

Ткачук С.І. - голова відбіркової комісії, декан факультету інженерно-

педагогічної освіти; 

Горбатюк Н.М. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

інженерно-педагогічної освіти; 

Гедзик А.А. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

факультету інженерно-педагогічної освіти; 

Щербак В.В.  - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету інженерно-

педагогічної освіти; 

Кордун С.Ю. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до ЄДЕБО факультету інженерно-педагогічної 

освіти; 

Марцинюк В.М. - технічний секретар факультету інженерно-педагогічної 

освіти ступінь «бакалавр» (денна форма навчання); 

Гвоздецька Ю.В. - технічний секретар факультету інженерно-педагогічної 

освіти ступінь «бакалавр» (заочна форма навчання); 

https://udpu.edu.ua/ioc/team/shcherbak-veniamin-vitalovych
https://udpu.edu.ua/ioc/team/shcherbak-veniamin-vitalovych
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Попова Н.М. - технічний секретар факультету інженерно-педагогічної 

освіти ступінь «магістр»; 

Задорожня Л.М. - технічний секретар факультету інженерно-педагогічної 

освіти ступінь «магістр». 

Коробань О.В. - технічний секретар факультету інженерно-педагогічної 

освіти по внесенню відомостей та даних до ЄДЕБО. 

 

Факультет фізики, математики та інформатики 

 

Махомета Т.М. - голова відбіркової комісії, декан факультету фізики, 

математики та інформатики; 

Горбатюк Н.М. - відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 

фізики, математики та інформатики; 

Гедзик А.А. - заступник відповідального секретаря відбіркової комісії 

факультету фізики, математики та інформатики; 

Щербак В.В. - заступник уповноваженої особи з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв факультету фізики, 

математики та інформатики; 

Кордун С.Ю. - заступник відповідального за внесення відомостей та 

даних до ЄДЕБО факультету фізики, математики та 

інформатики; 

Решітник Ю.В. - технічний секретар факультету фізики, математики та 

інформатики ступінь «бакалавр» (денна форма навчання); 

Ільніцька К.С. - технічний секретар факультету фізики, математики та 

інформатики ступінь «бакалавр» (заочна форма 

навчання); 

Поліщук Т.В. - технічний секретар факультету фізики, математики та 

інформатики ступінь «магістр»; 

Мещеряков Р.О. - технічний секретар факультету фізики, математики та 

інформатики по внесенню відомостей та даних до 

ЄДЕБО. 

 

 

Відділ аспірантури і докторантури 

 

Рогова А.О. - технічний секретар, ступінь «доктор філософії», «доктор 

наук». 

 

2. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. проінформував присутніх про 

створення предметних екзаменаційних комісій в університеті при вступі на 

здобуття ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» для осіб, які вступають на 

базі атестата про повну загальну середню освіту. 

Ухвалили: Затвердити склад предметних екзаменаційних комісій в університеті при 

вступі на здобуття ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» для осіб, 

які вступають на базі атестата про повну загальну середню освіту: 

 

Біологія:  

Мороз Л.М. (голова комісії)  доцент кафедри біології та методики її навчання; 

Андрієнко О.Д.  доцент кафедри біології та методики її навчання; 

https://udpu.edu.ua/ioc/team/shcherbak-veniamin-vitalovych
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Коструба Т.М.  викладач-стажист кафедри біології та методики її 

навчання. 

 

Географія: 

 

Лаврик О.Д. (голова комісії)  доцент кафедри географії та методики її навчання; 

Запорожець Л.М.  доцент кафедри географії та методики її навчання; 

Ситник О.І.  доцент кафедри географії та методики її навчання. 

 

Хімія: 

 

Душечкіна Н.Ю. (голова 

комісії) 
 доцент кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання; 

Гончарук В.В.  викладач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання; 

Косар К.П.  викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики 

їх навчання. 

 

Математика: 

 

Благодир Л.А. (голова комісії)  доцент кафедри вищої математики та методики 

навчання математики; 

Ярошик Я.В.  аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; 

Колмакова В.О.  старший викладач кафедри інформатики і 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

Фізика: 

 

Терещук С.І. (голова комісії)  професор кафедри фізики та інтегративних 

технологій навчання природничих наук; 

Декарчук С.О.  старший викладач кафедри фізики та інтегративних 

технологій навчання природничих наук; 

Гнатюк О.В.  доцент кафедри фізики та інтегративних технологій 

навчання природничих наук. 

 

Історія України: 

 

Скрипник О.М. (голова 

комісії) 
 доцент кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання; 

Діденко К.В.  викладач кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання; 

Фицик Л.А.  доцент кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання; 

Шмалюх А.А.  старший викладач кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання. 

 

Українська мова і 

література: 

 

Новаківська Л.В. (голова 

комісії) 
 професор кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Пархета Л.П.  доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Поліщук П.М.  викладач кафедри практичного мовознавства; 

Березовська Г.Г.  доцент кафедри української мови та методики її 

навчання; 
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Черевченко В.В. 

 

Молодичук О.А. 

 старший викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури; 

 доцент кафедри української мови та методики її 

навчання. 

 

Іноземна мова: 

 

Бевз О.П. (голова комісії)  доцент кафедри англійської мови та методики її    

навчання; 

Комар О.С.  викладач кафедри іноземних мов; 

Левчук О.А.  доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання. 

 

Музичне мистецтво: 

 

Олійник Т.І. (голова комісії)  доцент кафедри інструментального виконавства; 

Бойко І.М.  викладач кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва; 

Панченко О.М.  викладач, голова циклової комісії струнних 

інструментів Уманського обласного музичного 

училища імені П. Д. Демуцького; 

Хижко О.В.  концертмейстер кафедри інструментального 

виконавства. 

  

Хореографія:  

Сизоненко В.А. (голова 

комісії) 
 доцент кафедри хореографії та художньої культури; 

Маркіна В.В.  викладач-стажист кафедри хореографії та художньої 

культури; 

Калабська В.С.  доцент кафедри інструментального виконавства. 

  

Фізична культура і спорт:  

Маслюк Р.В.  доцент кафедри спортивних  дисциплін; 

Карасєвич С.А.  доцент кафедри спортивних  дисциплін; 

Бойко Ю.С.  доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної 

культури; 

Вожжов І.А.  викладач-стажист кафедри спортивних  дисциплін 

 

3. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербеца В.В. проінформував присутніх про 

створення комісій для проведення співбесід в університеті при вступі на здобуття 

ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» для осіб, які мають право вступати за 

співбесідою на базі атестата про повну загальну середню освіту. 

 

Ухвалили: Затвердити склад комісій для проведення співбесід в університеті при 

вступі на здобуття ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» для осіб, 

які мають право вступати за співбесідою на базі атестата про повну 

загальну середню освіту: 

 

Біологія:  

Якимчук Р.А. (голова комісії)  професор кафедри біології та методики її навчання; 

Чорна Г.А.  доцент кафедри біології та методики її навчання; 

Сорокіна С.І.  доцент кафедри біології та методики її навчання. 
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Географія: 

Кравцова І.В. (голова комісії)  доцент кафедри географії та методики її навчання; 

Герасименко О.В.  доцент кафедри географії та методики її навчання; 

Безлатня Л.О.  доцент кафедри географії та методики її навчання. 

 

Хімія: 

 

Галушко С.М. (голова комісії)  доцент кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання; 

Подзерей Р.В.  викладач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання 

Сорока М.В.  викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики 

їх навчання. 

 

Математика: 

 

Возносименко Д.А. (голова 

комісії) 
 доцент кафедри вищої математики та методики 

навчання математики; 

Іщенко Г.В.  доцент кафедри вищої математики та методики 

навчання математики; 

Тягай І.О.  учитель інформатики та математики Полянецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Уманської районної  ради 

Черкаської області. 

 

Фізика: 

 

Краснобокий Ю.М. (голова 

комісії) 
 доцент кафедри фізики та інтегративних технологій 

навчання природничих наук; 

Мартинюк М.Т.  професор, завідувач кафедри фізики та інтегративних 

технологій навчання природничих наук; 

Стеценко В.П.  доцент кафедри інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

Історія України: 

 

Горохівський П.І. (голова 

комісії) 
 професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання; 

Голобородько В.М.  доцент кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання; 

Чучалін О.П.  доцент кафедри історії України. 

 

Іноземна мова: 

 

Шумаєва С.П. (голова комісії)  доцент кафедри іноземних мов; 

Коломієць М.М.  викладач кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Люшнівська Л.М.  викладач кафедри англійської мови та методики її 

навчання. 

 

Українська мова і 

література: 

 

Цимбал Н.А. (голова комісії)  професор кафедри практичного мовознавства; 

Черевченко О.М.  доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури; 

Зарудняк Н.І.  викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Зелінська О.Ю.  професор кафедри української мови та методики її 
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навчання; 

Денисюк В.В.  доцент кафедри української мови та методики її 

навчання. 

 

4. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербеца В.В. проінформував присутніх про 

створення фахових атестаційних комісій в університеті при вступі на здобуття 

ступеня «Бакалавр» та «Магістр» для осіб, які вступають на базі раніше здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня), у тому числі за іншою спеціальністю. 

 

Ухвалили: Затвердити склад фахових атестаційних комісій: 

 

Середня освіта (Географія): 

 

Браславська О.В. (голова комісії) - професор, завідувач кафедри географії та методики її 

навчання; 

Козинська І.П. - старший викладач кафедри географії та методики її 

навчання; 

Озерова Л.А. - викладач-стажист кафедри географії та методики її 

навчання. 

 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини), Біологія: 

 

Красноштан І.В. (голова комісії) - доцент, завідувач кафедри біології та методики її 

навчання; 

Поліщук Т.В. - доцент кафедри біології та методики її навчання; 

Манзій О.П. - доцент кафедри біології та методики її навчання; 

Харченко Н.А. - доцент кафедри психології. 

 

Екологія: 

 

Мельник О.В. (голова комісії) - доцент кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання; 

Вітенко В.А. - доцент кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання; 

Марочкіна Т.В. - викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики 

їх навчання. 

  

Середня освіта (Хімія)  

Задорожна О.М. (голова комісії) - старший викладач кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання; 

Давискиба В.В. - викладач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання; 

Татарнікова Н.О. - викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики 

їх навчання. 

 

Середня освіта (Трудове 

навчання і технології): 

 

Нагайчук О.В. (голова комісії) - доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Кравченко Л.В. - доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін, 
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охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Ковальчук Ю.В. - доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Сусла Н.М. - викладач кафедри технологічної освіти; 

Назаревич В.С. - викладач кафедри спортивних дисциплін; 

Сусло Л.В. - старший викладач кафедри техніко-технологічних 

дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Орлова О.М. - викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Захаревич М.А. - доцент кафедри професійної освіти та технологій за 

профілями. 

 

Професійна освіта (Харчові 

технології): 

 

Кравченко Т.В. (голова комісії) - доцент кафедри професійної освіти та технологій за 

профілями; 

Дубова Н.В. - доцент кафедри професійної освіти та технологій за 

профілями; 

Бербец Т.М. - доцент кафедри технологічної освіти. 

 

Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології): 

Мельник О.С. (голова комісії) - доцент, завідувач кафедри професійної освіти та 

технологій за профілями; 

Сажієнко О.П. - старший викладач кафедри професійної освіти та 

технологій за профілями; 

Чичук В.М. - доцент кафедри професійної освіти та технологій за 

профілями. 

 

Середня освіта (Математика): 

 

Тягай І.М. (голова комісії) - доцент кафедри вищої математики та методики 

навчання математики; 

Медведєва М.О. - доцент, завідувач кафедри інформатики і 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

Рудницький С.О. - викладач кафедри вищої математики та методики 

навчання математики; 

Дубовик В.В. - старший викладач кафедри вищої математики та 

методики навчання математики. 

 

Середня освіта (Інформатика): 

 

Жмуд О.В. (голова комісії) 

 

- доцент кафедри інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій; 

Ткачук Г.В. - професор кафедри інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій; 

Троян С.О. - старший викладач кафедри інформатики і 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 

Середня освіта (Фізика): 
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Дудик М.В. (голова комісії) - професор кафедри фізики та інтегративних 

технологій навчання природничих наук; 

Підгорний О.В. - аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; 

Бондаренко Т.В. -  доцент кафедри інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій; 

Декарчук Н.І. - викладач Комунального вищого навчального закладу 

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 

ім. Т. Г. Шевченка». 

 

Середня освіта (Природничі 

науки): 

 

Ткаченко І.А. (голова комісії) - професор кафедри фізики та інтегративних 

технологій навчання природничих наук; 

Соболенко Л.Ю. - доцент кафедри біології та методики її навчання; 

Декарчук М.В. - доцент кафедри фізики та інтегративних технологій 

навчання природничих наук. 

 

Дошкільна освіта: 

 

Карнаух Л.П. (голова комісії) - доцент кафедри психології та педагогіки розвитку 

дитини; 

Дука Т.М. - доцент кафедри психології та педагогіки розвитку 

дитини; 

Підлипняк І.Ю. - доцент кафедри психології та педагогіки розвитку 

дитини; 

Скрипник Н.І. - доцент кафедри дошкільної освіти. 

 

Середня освіта (Історія), Історія 

та археологія: 

 

Фицик І.Д. (голова комісії) - доцент кафедри соціальних і правових дисциплін; 

Тацієнко Н.Л. - доцент кафедри історії України; 

Возна З.О. - доцент кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання; 

Опацький І.Ю. - старший викладач кафедри історії України. 

 

 

 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво): 

 

Король А.М. (голова комісії) - доцент кафедри образотворчого мистецтва; 

Побірченко О.М. - доцент кафедри образотворчого мистецтва; 

Семенова О.В. - доцент кафедри образотворчого мистецтва; 

Коваленко Ю.В. - старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва. 

 

Середня освіта (Хореографія), 

Хореографія: 

 

Андрощук Л.М. (голова комісії) - професор кафедри хореографії та художньої 
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культури; 

Ткаченко О.О. - викладач-стажист кафедри хореографії та художньої 

культури; 

Умрихіна О.С. - доцент кафедри інструментального виконавства. 

 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво): 

 

Семенчук В.В. (голова комісії) - доцент кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва; 

Прокулевич О.В. - викладач кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва; 

Волошин П.М. - доцент кафедри інструментального виконавства; 

Доніна О.Ю. - концертмейстер кафедри музикознавства та 

вокально-хорового мистецтва. 

 

Музичне мистецтво: 

 

Радзівіл Т.А. (голова комісії) - доцент кафедри інструментального виконавства; 

Козій О.М. - доцент кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва; 

Купчик В.А. - викладач кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва; 

Хижко О.В. - концертмейстер кафедри інструментального 

виконавства. 

 

Середня освіта (Українська мова 

і література), Філологія. 

Українська мова і література: 

Розгон В.В. (голова комісії) - професор кафедри української мови та методики її 

навчання; 

Коломієць І.І. - доцент кафедри української мови та методики її 

навчання; 

Авраменко В.І. - доцент кафедри практичного мовознавства; 

Дуденко О.В. - доцент кафедри української мови та методики її 

навчання; 

Осіпенко Н.С. - доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Лопушан Т.В. - доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Поліщук Л.Б. - старший викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури; 

Осіпчук Г.В. - доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури; 

Лукіна Л.Р. - викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури; 

Хлистун І. В. - доцент кафедри практичного мовознавства; 

Комарова З.І. - доцент кафедри української мови та методики її 

навчання; 

Жила Т.І. - доцент кафедри української мови та методики її 
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навчання; 

Шиманська В.О. - доцент кафедри української мови та методики її 

навчання; 

Григоренко Т.В. - доцент кафедри української мови та методики її 

навчання; 

Циганок О.О. - доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Савчук Н.М. - доцент кафедри практичного мовознавства; 

Бойко Я.А. - доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Бевзюк М.С. - викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; 

Гордієнко Г.М. - доцент кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання; 

Голоднюк С.К. - викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури; 

Ольховецький С.М. - доцент кафедри психології. 

 

Культурологія: 

 

Йовенко Л.І. (голова комісії) - професор кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Гончарук В.А. - доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання; 

Санівський О.М. - доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. 

 

Іноземна мова: 

 

Свиридюк О.В. (голова комісії) - доцент кафедри іноземних мов; 

Бойчевська І.Б. - доцент кафедри іноземних мов; 

Нестеренко І.Б. - доцент кафедри іноземних мов; 

Щербань І.Ю. - доцент кафедри іноземних мов; 

Павлюк В.І. - доцент кафедри іноземних мов; 

Гут Н.В.  - доцент кафедри іноземних мов; 

Галай О.В. - старший викладач кафедри англійської мови та 

методики її навчання; 

Біленька Ю.О. - викладач кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Кришко А.Ю. - старший викладач кафедри теорії та практики 

іноземних мов; 

Іванчук Г.П. - доцент кафедри іноземних мов; 

Мамчур Є.А. - доцент кафедри іноземних мов; 

Бондар Г.О. - доцент кафедри іноземних мов; 

Веремюк Л.Л. - доцент кафедри теорії та практики іноземних мов; 

Безлюдний Р.О. - доцент кафедри теорії та практики іноземних мов; 

Очеретяний А.В. - викладач кафедри теорії та практики іноземних мов; 

Ставчук Н.В. 

Побережник О.В. 

- викладач кафедри теорії та практики іноземних мов; 

- викладач кафедри теорії та практики іноземних мов. 

 

Середня освіта (Англійська мова 

і література), Філологія. 
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Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

англійська: 

Бондарук Я.В. (голова комісії) - доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Холод І.В. - доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Сушкевич О.В. - доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Деркач С.П. - доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Капелюшна Т.В. - доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Авчіннікова Г.Д. - доцент  кафедри теорії та практики іноземних мов; 

Коваленко О.В. - старший викладач кафедри англійської мови та 

методики її навчання; 

Комар О.С. - професор кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Прокоф’єв Г.Л. - доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 

Литвиненко В.Ю. - старший викладач кафедри теорії та практики 

іноземних мов; 

Паладьєва А.Ф. - доцент кафедри теорії та практики іноземних мов; 

Колісніченко А.І. - старший викладач кафедри англійської мови та 

методики її навчання; 

Опришко А.Ю. - викладач кафедри англійської мови та методики її 

навчання. 

 

Фінанси, банківська справа та 

страхування: 

 

Чвертко Л.А. (голова комісії) - доцент кафедри фінансів, обліку та економічної 

безпеки; 

Бержанір І.А.  - доцент кафедри фінансів, обліку та економічної 

безпеки. 

 

Економіка: 

Кірдан О.П. (голова комісії) - доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-

поведінкових наук; 

Корнієнко Т.О. - доцент кафедри фінансів, обліку та економічної 

безпеки. 

 

Маркетинг: 

 

Подзігун С.М. (голова комісії) - професор, завідувач кафедри маркетингу, 

менеджменту та управління бізнесом; 

Мушкевич Ю.В. - старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту 

та управління бізнесом; 

 

Менеджмент (бізнес-
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адміністрування, управління 

фінансово-економічною 

безпекою): 

Богашко О.Л. (голова комісії) - доцент кафедри маркетингу, менеджменту та 

управління бізнесом; 

Гуменюк А.В. - доцент кафедри маркетингу, менеджменту та 

управління бізнесом. 

 

Туризм: 

 

Поворознюк І.М. (голова комісії) - доцент, завідувач кафедри технологій та організації 

туризму і готельно-ресторанної справи; 

Акулов М.Г. - професор кафедри технологій та організації туризму і 

готельно-ресторанної справи. 

 

Готельно-ресторанна справа: 

 

Кирилюк І.М. (голова комісії) - доцент кафедри технологій та організації туризму і 

готельно-ресторанної справи; 

Підлісний Є.В. 

 

- доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових 

наук; 

Слатвінська Л.А. - доцент кафедри технологій та організації туризму і 

готельно-ресторанної справи. 

 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність: 

 

Бондарук І.С. (голова комісії) - доцент кафедри маркетингу, менеджменту та 

управління бізнесом; 

Мельник В.В. - доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових 

наук. 

 

Облік і оподаткування: 

 

Демченко Т.А. (голова комісії) - професор кафедри фінансів, обліку та економічної 

безпеки; 

Мельничук Ю.М. - доцент кафедри фінансів, обліку та економічної 

безпеки. 

 

 

Публічне управління та 

адміністрування: 

 

Кузьмінов М.В. (голова комісії) - доцент кафедри маркетингу, менеджменту та 

управління бізнесом; 

Гарматюк О.В. - старший викладач кафедри маркетингу, 

менеджменту та управління бізнесом. 

 

Соціальна робота: 

 

Коляда Н.М. (голова комісії) - професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

Албул І.В. - доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи; 
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Гончар І.Г. - доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи; 

 

Психологія: 

 

Гриньова Н.В. (голова комісії) - доцент кафедри психології; 

Радзівіл К.П. - викладач кафедри психології; 

Лівандовська І.А. - викладач кафедри психології. 

 

Менеджмент (управління 

закладом освіти): 

 

Кірдан О.Л. (голова комісії) - професор кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту; 

Прищепа С. М. - доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту; 

Кудла М.В. - доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту. 

 

Освітні, педагогічні науки 

(педагогіка вищої школи): 

 

Бялик О.В. (голова комісії) - професор кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту; 

Стеценко Н.М. - доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту; 

Бойченко В.В. - доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту. 

 

Початкова освіта: 

 

Шевчук І.В. (голова комісії) - доцент кафедри фахових методик та інноваційних 

технологій у початковій школі; 

Кравчук О.В. - професор кафедри фахових методик та інноваційних 

технологій у початковій школі; 

Роєнко Л.М. - доцент кафедри фахових методик та інноваційних 

технологій в початковій школі; 

Лоюк О.В. - старший викладач кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі; 

Вахоцька І.О. - доцент кафедри психології; 

Якимчук І.П. - доцент кафедри психології; 

Резніченко І.Г. - доцент кафедри виховних технологій та педагогічної 

творчості; 

Безлюдна Н.В. - доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту; 

Дзюбенко І.А. - доцент кафедри виховних технологій та педагогічної 

творчості. 

 

Середня освіта (Фізична 

культура): 

 

Гончар Г.І. (голова комісії) - доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання; 
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Пензай С.А. - доцент кафедри спортивних дисциплін; 

Маєвський М.І. - доцент кафедри спортивних дисциплін; 

Семенов А.А. - доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання; 

Козловська С.О. - викладач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання. 

 

Спеціальна освіта (Логопедія): 

 

Бабій І.В. (голова комісії) - доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; 

Чепка О.В. - доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; 

Бегас Л.Д. - доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

5. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербеца В.В. проінформував присутніх про 

створення апеляційних комісій в університеті при вступі на здобуття ступеня 

«Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії». 

Ухвалили: Затвердити склад апеляційних комісій в університеті у такому складі: 

на основі повної загальної середньої освіти у такому складі: 

 

1. Миколайко Володимир 

Валерійович 

 

- голова комісії, проректор з міжнародних зв'язків та 

стратегічного розвитку Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

2. Лагуш Людмила 

Василівна 

- вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії, 

методист Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №9 Уманської міської ради Черкаської 

області; 

3. Ганич Світлана 

Миколаївна 

- вчитель української мови і літератури, вчитель І 

категорії, Уманський навчально-виховний комплекс  

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 - колегіум» 

Уманської міської ради Черкаської області; 

4. Манелюк Наталія 

Олексіївна 

- вчитель основ здоров’я, фізики та технологій  

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Уманської міської ради Черкаської області; 

5. Опонтан Олена 

Миколаївна 

- вчитель біології, вчитель ІІ категорії Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Уманської 

міської ради Черкаської області; 

6. Гладка Тамара 

Михайлівна 

- вчитель історії України, всесвітньої історії та 

громадянської освіти, вчитель вищої категорії, старший 

вчитель Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3; 

7. Загребельна Світлана 

Василівна 

- вчитель математики та фізики, вчитель вищої категорії, 

Уманський навчально-виховний комплекс 

 «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 - колегіум» 

Уманської міської ради Черкаської області; 

8. Вовк Владислав 

Вадимович  

- член студентської ради факультету фізичного 

виховання, студент 2 курсу.  
 

на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) у 

такому складі: 

 



 21 

6. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербеца В.В. проінформував присутніх про 

створення предметних комісій в університеті при вступі на здобуття ступеня 

«Доктор філософії» для осіб, які вступають на базі документа про повну вищу 

освіту. 

Ухвалили: Затвердити склад предметних комісій в університеті при вступі на здобуття 

ступеня «Доктор філософії» для осіб, які вступають на базі документа про 

повну вищу освіту: 

 

Іноземна мова:  

Білецька І.О. (голова комісії) - професор кафедри теорії та практики іноземних 

мов; 

Безлюдна В.В. - професор кафедри іноземних мов; 

Загребнюк Ю.В. 

 

- доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання. 

 

Освітні, педагогічні науки 

(педагогіка вищої школи): 

1.  Миколайко Володимир 

Валерійович 

 

- голова комісії, проректор з міжнародних зв'язків та 

стратегічного розвитку Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

2. Білошкурська Світлана 

Сергіївна  

- викладач математики та методики навчання 

математики І кваліфікаційної категорії, КВНЗ  

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

Т.Г.Шевченка»; 

3. Шимкова Юлія 

Миколаївна 

- викладач математики та інформатики, викладач І 

категорії  КВНЗ  «Уманський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Т.Г.Шевченка»; 

4. Совгіра Світлана 

Василівна 

- д.п.н., завідувач (професор) кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання; 

5.Музика Ольга Яношівна - к.п.н., завідувач (професор) кафедри образотворчого 

мистецтва; 

6.Ревука Юрія 

Олексійовича 

- старшого викладача кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури; 

7.Гембарук Алла 

Степанівна 
- к.п.н., доцент кафедри англійської мови та методики її 

навчання; 
8. Терещук 

 Андрій Іванович 

- д.п.н., завідувач (професор) кафедри технологічної 

освіти; 

9.Діхтяренко Світлана 

Юріївна 

- к.псих.н, доцент кафедри психології; 

10.Малишевська Ірина 

Анатоліївна 

- д.п.н., професор кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти; 

11.Муковіз Олексій 

Павлович 

- д.п.н., завідувач (професор) кафедри теорії початкового 

навчання; 

12.Бондар Світлана 

Станіславівна 

- к.політ.н., доцент кафедри філософії та суспільних 

дисциплін; 

13.Соколенко Людмила 

Степанівна 

- к.п.н., завідувач (професор) кафедри медико-

біологічних основ фізичної культури; 

14.Петренко Павло 

Степанович 

- к.е.н., доцент кафедри економіки та соціально-

поведінкових наук 

15.Бондарчук Катерина 

Петрівна 

- член студентської ради факультету інженерно-

педагогічної освіти, студентка 3 курсу. 
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Коберник О.М. (голова комісії) - професор кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту; 

Осадченко І.І. - професор кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту; 

Ткачук Л.В. - доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту. 

 

Соціальна робота: 

 

Кочубей Т.Д. (голова комісії) - професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

Клименко Ю.А. - доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи; 

Левченко Н.В. - докторант кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

 

Менеджмент: 
Мігус І.П. (голова комісії) - професор кафедри фінансів, обліку та економічної 

безпеки; 

Ящук Т.А. - доцент кафедри маркетингу, менеджменту та 

управління бізнесом. 

 

Психологія: 

 

Сафін О.Д. (голова комісії) - професор кафедри психології; 

Кобець О.В. - професор кафедри психології; 

Данилевич Л.А. - доцент кафедри психології. 

 

Історія та археологія: 

 

Кузнець Т.В. (голова комісії) - професор, завідувач кафедри історії України; 

Священко З.В. - професор кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання; 

Дудник О.В. - доцент кафедри історії України. 

 
 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О.І. Безлюдний 

 

 

 

 

Відповідальний секретар ПК                 В.В. Бербец 


