
 
 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  
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01 березня 2021 р.         м. Кропивницький  № 32-ун 

 
Про затвердження персонального 

складу структурних підрозділів  

приймальної комісії від 01 березня 2021 року 

 

 
Відповідно до пункту 3 розділу І Положення про приймальну комісію державного 

Центральноукраїнського педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

затвердженого Вченою радою університету від 28.12.2020 р. (протокол № 6), 

розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№ 1353/27798 (зі змінами): персональний склад структурних підрозділів приймальної 

комісії згідно пункту 3 розділу І Положення про приймальну комісію державного 

Центральноукраїнського педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

затвердженого Вченою радою університету від 28.12.2020 р. (протокол № 6), 

розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№ 1353/27798 (зі змінами), наказую затвердити персональний склад структурних 

підрозділів приймальної комісії: 

 
Предметні екзаменаційні комісії та 

комісії для проведення співбесід: 

 

з української мови та літератури: 

1. Ковтюх Світлана Леонідівна Професор, завідувач кафедри української 

мови, голова комісії 

2. Огарєнко Тетяна Анатоліївна доцент кафедри української мови, член 

комісії, екзаменатор з української мови 

3. Ліштаба Тетяна Василівна доцент кафедри української мови, член 

комісії, екзаменатор з української мови 

4. Ратушняк Олександр Михайлович доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури, член комісії, екзаменатор з 

української літератури 



5. Цепа Олександра Володимирівна доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури, член комісії, екзаменатор з 

української літератури 

2. Кіндей Леся Григорівна 

 

доцент кафедри методик дошкільної та 

початкової освіти, член комісії 

з англійської мови: 

1. Божко Наталія Василівна старший викладач кафедри англійської 

мови та методики її викладання, голова 

комісії 

2. Дацька Тетяна Олексіївна доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання, член комісії 

2. Долгушева Ольга Валеріївна доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання, член комісії 

3. Кочубей Вікторія Юріївна доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання, член комісії 

4. Лелека Тетяна Олександрівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

5. Чернишенко Ірина Анатоліївна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

з німецької мови: 

1. Тарануха Тетяна Вікторівна старший викладач кафедри німецької мови 

та методики її викладання, голова комісії 

2. Хоменко Тетяна Анатоліївна доцент кафедри німецької мови та методики 

її викладання, член комісії 

3. Токарєва Тетяна Станіславівна доцент кафедри німецької мови та методики 

її викладання, член комісії 

з географії: 

1. Маслова Наталія Миколаївна старший викладач кафедри географії та 

геоекології, голова комісії 

2. Онойко Юрій Юрійович доцент, кафедри географії та геоекології, 

член комісії 

3. Зарубіна Антоніна Володимирівна старший викладач кафедри географії та 

геоекології, член комісії 

з біології: 

1. Гулай Олександр Володимирович завідувач кафедри біології та методики її 

викладання, голова комісії 

2. Аркушина Ганна Феліксівна доцент кафедри біології та методики її 



викладання, член комісії  

3. Гулай Віталій Володимирович  доцент кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії 

5. Мартін Аліна Миколаївна доцент кафедри методик дошкільної та 

початкової освіти, член комісії 

6. Логвінова Ярослава Олексіївна 

 

доцент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання, член комісії  

з хімії: 

1. Бохан Юлія Володимирівна доцент кафедри природничих наук та 

методик їхнього навчання, голова комісії 

2. Терещенко Оксана Василівна доцент кафедри природничих наук та 

методик їхнього навчання, член комісії 

3. Ціперко Тетяна В`ячеславівна методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ 

КОІППО імені В. Сухомлинського, член 

комісії 

з фізики: 

1. Сальник Ірина Володимирівна професор кафедри фізики та методики її 

викладання, голова комісії 

2. Волчанський Олег Володимирович доцент кафедри фізики та методики її 

викладання, член комісії 

3. Сірик Едуард Петрович доцент кафедри фізики та методики її 

викладання, член комісії 

з математики: 

1. Ключник Інна Геннадіївна доцент кафедри математики, голова 

комісії 

2. Гаєвський Микола Вікторович старший викладач кафедри математики, 

член комісії 

3. Нічишина Вікторія Вікторівна доцент кафедри математики, член комісії 

4. Демченко Юлія Миколаївна старший викладач кафедри методик 

дошкільної та початкової освіти, член 

комісії 

з історії України: 

1. Грінченко Віктор Григорович доцент кафедри історії України, голова 

комісії 

2. Проскурова Світлана 

Володимирівна 

доцент кафедри історії України, член 

комісії 

3. Мельничук Костянтин Сергійович доцент кафедри історії України, член 

комісії 



 

творчий залік із фізичної культури: 

Шевченко Ольга Володимирівна доцент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання, голова комісії 

Радіонова Олена Леонідівна викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання, член комісії 

Стасенко Олексій Анатолійович доцент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання,член комісії 

творчий конкурс із фізичної культури: 

Бабаліч Вікторія Анатоліївна доцент кафедри теорії і методики 

олімпійського і професійного спорту, 

голова комісії 

Бондаренко Сергій Васильович доцент кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

Маленюк Тетяна Володимирівна доцент кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

Панченко Галина Іванівна старший викладач кафедри теорії та 

методики олімпійського і професійного 

спорту, член комісії 

Брояковський Олександр Вікторович старший викладач кафедри теорії та 

методики олімпійського і професійного 

спорту, член комісії 

Ковальов Анатолій Олександрович доцент кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

Руденко Сергій Анатолійович викладач кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

з музичного мистецтва (творчий залік) 

1. Черкасов Володимир Федорович завідувач кафедри музичного мистецтва та 

методики музичного виховання, голова 

комісії 

2. Стратан-Артишкова Тетяна 

Борисівна 

професор кафедри музичного мистецтва та 

методики музичного виховання, член 

комісії 

3. Гайдай Лариса Володимирівна старший викладач кафедри музичного 



мистецтва та методики музичного 

виховання, член комісії 

4. Стукаленко Зоя Михайлівна старший викладач кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного 

виховання, член комісії 

з образотворчого мистецтва: 

1. Гарбузенко Лариса Володимирівна доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, голова комісії 

2. Манежик Юлія Миколаївна доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, член комісії 

3. Кулініч Лариса Олександрівна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну, член комісії 

2. Петренко Анна Анатоліївна викладач кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну, член комісії 

з хореографічного мистецтва: 

1. Лавриненко Світлана Олександрівна завідувач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, голова комісії 

2. Сивоконь Юрій Михайлович старший викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

4. Похиленко Єгор Сергійович викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

5. Спінул Олена Миколаївна старший викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

 

Фахові атестаційні комісії 
 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 
 

1. Рацул Анатолій Борисович декан факультету педагогіки та 

психології, голова фахової 

атестаційної комісії 

2. Демченко Юлія Миколаївна заступник декана факультету 

педагогіки та психології з 

навчально-методичної роботи, 

відповідальний секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 

1. Довга Тетяна Яківна професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, 

заступник голови фахової 

атестаційної комісії 



2. Радул Ольга Сергіївна професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, 

член комісії 

3. Баранюк Ірина Григорівна доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, 

член комісії 

4. Іліаді Олександр Іванович доцент кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, член комісії 

5. Жигора Ірина Валеріївна доцент кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, член комісії 

6. Кіндей Леся Григорівна доцент кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 013 Початкова освіта 

1. Радул Ольга Сергіївна професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, 

заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

2. Довга Тетяна Яківна професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, 

член комісії 

3. Баранюк Ірина Григорівна доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, 

член комісії 

4. Іліаді Олександр Іванович доцент кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, член комісії 

5. Жигора Ірина Валеріївна доцент кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, член комісії 

3. Кіндей Леся Григорівна доцент кафедри методик дошкільної 

та початкової освіти, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Лабенко Олександр Віталійович доцент кафедри спеціальної освіти 

та здоров’я людини, заступник 

голови фахової атестаційної 

комісії 

Курята Ірина Георгіївна доцент кафедри спеціальної освіти 

та здоров’я людини, член комісії 



Руденко Тетяна Володимирівна доцент кафедри спеціальної освіти 

та здоров’я людини, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 231 Соціальна робота 

1. Рацул Олександр Анатолійович завідувач кафедри соціальної 

роботи, соціальної педагогіки та 

психології, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Кравцов Віталій Олександрович доцент кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та психології, 

член комісії 

3. Уличний Ігор Любомирович доцент кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та психології, 

член комісії 

4. Окольнича Тетяна Володимирівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

5. Перцов Олександр Володимирович старший викладач кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти, 

член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 053 Психологія  

1. Гейко Євгенія Вікторівна завідувач кафедри практичної 

психології, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Горська Галина Олександрівна доцент кафедри практичної 

психології, член комісії 

3. Мамчур Ірина Вікторівна доцент кафедри практичної 

психології, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  

1. Радул Валерій Вікторович завідувач кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, заступник 

голови фахової атестаційної 

комісії 

2. Філоненко Оксана Володимирівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

3. Ляшенко Ростислав Олександрович старший викладач кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти, 

член комісії 



4. Савченко Наталія Сергіївна професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

5. Окольнича Тетяна Володимирівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

6. Краснощок Інна Петрівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 073 Менеджмент 

1. Панченко Володимир Анатолійович доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти,  заступник 

голови фахової атестаційної 

комісії 

2. Галета Ярослав Володимирович доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

3. Бабенко Тетяна Василівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

Фахова атестаційна комісія факультету філології та журналістики 

1. Білих Олександр Петрович декан факультету філології та журналістики, 

голова фахової атестаційної комісії 

2. Черньонков Ярослав 

Олександрович 

заступник декана факультету філології та 

журналістики з навчально-методичної роботи, 

відповідальний секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Клочек Григорій Дмитрович Професор, завідувач кафедри української та 

зарубіжної літератури, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Крижанівська Ольга Іванівна доцент кафедри української мови, секретар 

комісії 

3. Гольник Оксана Олександрівна доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури, член комісії 

4. Гуцул Лариса Іванівна доцент кафедри української мови, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 061 Журналістика 

1. Шульга Дмитро Олександрович старший викладач кафедри журналістики, 

заступник голови фахової атестаційної комісії 



2. Гуманенко Олександра 

Олександрівна 

доцент кафедри журналістики, член комісії 

3. Пикалюк Роман Володимирович старший викладач кафедри журналістики, член 

комісії 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

1. Ріжняк Ренат Ярославович декан фізико-математичного факультету, голова 

фахової атестаційної комісії, голова комісії з 

додаткового вступного випробування з історії 

науки і техніки 

2. Нічишина Вікторія Вікторівна заступник декана фізико-математичного 

факультету з навчально-методичної роботи, 

відповідальний секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітні вимірювання) 

1. Пасічник Наталя Олексівна доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Корецька Вікторія 

Олександрівна 

старший викладач кафедри прикладної 

математики, статистики та економіки, член 

комісії 

3. Яременко Людмила Іванівна доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) 

1. Кушнір Василь Андрійович професор кафедри математики, заступник 

голови фахової атестаційної комісії 

2. Гаєвський Микола Вікторович старший викладач кафедри математики, член 

комісії 

3. Яременко Юрій Вікторович доцент кафедри математики, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.08 Середня освіта(Фізика), 

1. Сальник Ірина Володимирівна професор кафедри фізики та методики її 

викладання, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

2. Величко Степан Петрович професор кафедри фізики та методики її 

викладання, член комісії 

3. Вовкотруб Віктор Павлович професор кафедри фізики та методики її 



викладання, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

1. Лупан Ірина Володимирівна доцент кафедри інформатики та інформаційних 

технологій, член комісії 

2. Присяжнюк Олена Віталіївна доцент кафедри інформатики та інформаційних 

технологій, член комісії 

3. Паращук Степан Дмитрович доцент кафедри інформатики та інформаційних 

технологій, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

1. Садовий Микола Ілліч завідувач кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Чубар Василь Васильович доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, член комісії 

3. Манойленко Наталія Володимирівна доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, член комісії 

4. Щирбул Олександр Миколайович старший викладач кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, член комісії 

5. Чистякова Людмила Олександрівна доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 112 Статистика 

1. Авраменко Ольга Валентинівна завідувач кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Гуртовий Юрій Валерійович доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, член комісії 

3. Нарадовий Володимир 

Володмирович 

старший викладач кафедри прикладної 

математики, статистики та економіки, член 

комісії 



Підкомісія зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки 

1. Паращук Степан Дмитрович доцент кафедри інформатики та інформаційних 

технологій, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

3. Присяжнюк Олена Віталіївна доцент кафедри інформатики та інформаційних 

технологій, член комісії 

4. Лупан Ірина Володимирівна доцент кафедри інформатики та інформаційних 

технологій, член комісії 

Фахова атестаційна комісія факультету іноземних мов 

1. Білоус Олександр Миколайович декан факультету іноземних мов, голова 

фахової атестаційної комісії 

2. Іваненко Надія Вікторівна заступник декана з навчально-виховної роботи, 

секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)  

1. Божко Наталія Василівна старший викладач кафедри англійської мови та 

методики її викладання, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Дацька Тетяна Олексіївна доцент кафедри англійської мови та методики її 

викладання, член комісії 

3. Долгушева Ольга Валеріївна доцент кафедри англійської мови та методики її 

викладання, член комісії 

4. Кочубей Вікторія Юріївна доцент кафедри англійської мови та методики її 

викладання, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)  

1. Тарануха Тетяна вікторівна старший викладач, завідувач кафедри німецької 

мови та методики її викладання, заступник 

голови фахової атестаційної комісії 

2. Токарєва Тетяна Станіславівна доцент кафедри німецької мови та методики її 

викладання, член комісії 

035.04 Філологія. (Германські мови та літератури (переклад включно) 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 

1. Лелека Тетяна Олександрівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 



2. Чернишенко Ірина Анатоліївна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

3. Кіт Лариса Миколаївна викладач кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

1. Філоретова Лариса Мартіївна декан факультету історії та права, голова 

фахової атестаційної комісії 

2. Токар Наталя Миколаївна доцент кафедри історії України, відповідальний 

секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) 

1. Парсамов Сергій Суренович професор кафедри всесвітньої історії, заступник 

голови фахової атестаційної комісії 

2. Пономаренко Людмила 

Василівна 

доцент кафедри всесвітньої історії, член комісії 

3. Вівсяна Інна Анатоліївна доцент кафедри історії України, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 081 Право 

1. Соболь Євген Юрійович завідувач кафедри державно-правових дисциплін 

та адміністративного права, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Чернік Світлана Дмитрівна доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права, член комісії 

3. Кондратенко Віталій 

Миколайович 

завідувач кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 052 Політологія 

1. Коломієць Олег Валерійович доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Фабрика Алла Анатоліївна доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, член комісії 

3. Русул Олег Васильович доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність 

1. Драгоненко Анна 

Олександрівна 

доцент кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 



2. Зеленко Інна Павлівна доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права, член комісії 

3. Окопник Олена Миколаївна доцент кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

1. Коломієць Олег Валерійович доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Стадніченко Руслан Вікторович доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, член комісії  

3. Русул Олег Васильович доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, член комісії 

Фахова атестаційна комісія природничо-географічного факультету 

1. Плющ Валентина Миколаївна в.о. декана природничо-географічного 

факультету, голова фахової атестаційної 

комісії 

2. Маслова Наталя Миколаївна заступник декана факультету з навчально-

методичної роботи, відповідальний секретар 

комісії 

3. Чередник Діана Степанівна завідувач лабораторії кафедри природничих наук 

та методик їхнього навчання, секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

1. Гулай Олександр 

Володимирович 

завідувач кафедри біології та методики її 

викладання, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

2. Аркушина Ганна Феліксівна доцент кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії 

3. Дефорж Ганна Володимирівна професор кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) 

1. Бохан Юлія Володимирівна доцент кафедри природничих наук та методик 

їхнього навчання, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

2. Терещенко Оксана Василівна доцент кафедри природничих наук та методик 

їхнього навчання, член комісії 



3. Ціперко Тетяна В`ячеславівна Методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ 

КОІППО імені В. Сухомлинського, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) 

1. Гелевера Ольга Федорівна доцент кафедри географії та геоекології, 

заступник голови фахової атестаційної комісії 

2. Вовк Валентин Михайлович доцент кафедри географії та геоекології, член 

комісії 

3. Мирза-Сіденко Валентина 

Миколаївна 

доцент кафедри географії та геоекології, член 

комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

1. Трифонова Олена  Михайлівна доцент кафедри природничих наук та методик 

їхнього викладання, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

2. Садовий Микола Ілліч професор кафедри природничих наук та методик 

їхнього викладання, завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної підготовки, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності,– екзаменатор 

із фізики 

3. Терещенко Оксана Василівна доцент кафедри природничих наук та методик 

їхнього викладання, член комісії – екзаменатор із 

хімії 

4. Бохан Юлія Володимирівна доцент кафедри природничих наук та методик 

їхнього викладання, член комісії – екзаменатор із 

хімії 

5. Аркушина Ганна Феліксівна доцент кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії, екзаменатор із біології 

6. Дефорж Ганна Володимирівна доцент кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії, екзаменатор із біології 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

1. Фурсикова Тетяна Володимирівна декан мистецького факультету, голова 

фахової атестаційної комісії 

2. Локарєва Юлія Валеріанівна заступник декана мистецького 

факультету з навчально-виховної роботи, 

відповідальний секретар комісії 



3. Курлова Дар`я Володимирівна диспетчер мистецького факультету, 

секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

(магістратура) 

1. Малежик Юлія Миколаївна доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

2. Пунгіна Ольга Анатоліївна доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, член комісії 

3. Кириченко Олена Іванівна доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

(магістратура) 

1. Куркіна Сніжана Віталіївна доцент кафедри музичного мистецтва та 

методики музичного виховання, заступник 

голови фахової атестаційної комісії 

2. Черкасов Володимир Федорович завідувач кафедри музичного мистецтва та 

методики музичного виховання, член комісії 

3. Негребецька Ольга Миколаївна старший викладач кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного 

виховання, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 024 Хореографія 

(магістратура) 

2. Спінул Ігор Васильович доцент кафедри хореографії та 

естетичного виховання, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

3. Лавриненко Світлана 

Олександрівна 

доцент кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

4. Сивоконь Юрій Михайлович старший викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

 

Підкомісія зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація   

 (добори на бакалавра на старші курси) 

1. Гарбузенко Лариса Володимирівна доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 



2. Малежик Юлія Миколаївна доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, член комісії 

3. Кулініч Лариса Олександрівна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну, член комісії 

4. Петренко Анна Анатоліївна викладач кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

(при вступі на навчання осіб із освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста та добори на бакалавра на старші курси) 

1. Черкасов Володимир Федорович завідувач кафедри музичного мистецтва та 

методики музичного виховання, 

заступник голови фахової атестаційної 

комісії 

2. Куркіна Сніжана Віталіївна доцент кафедри музичного мистецтва та 

методики музичного виховання, член 

комісії 

3. Стукаленко Зоя Михайлівна старший викладач кафедри кафедри 

музичного мистецтва та методики 

музичного виховання, член комісії 

4. Гайдай Лариса Володимирівна старший викладач кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного 

виховання, член комісії 

  

Підкомісія зі спеціальності 024 Хореографія  

(добори на бакалавра на старші курси) 

1. Лавриненко Світлана 

Олександрівна 

завідувач кафедри хореографії та 

естетичного виховання 

2. Сивоконь Юрій Михайлович старший викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

3. Спінул Олена Миколаївна старший викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

4. Похиленко Єгор Сергійович викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

1. Турчак Анатолій Леонідович декан факультету фізичного виховання, голова 

фахової атестаційної комісії 

2. Бабаліч Вікторія Анатоліївна заступник декана факультету фізичного 

виховання, відповідальний секретар комісії 

Підкомісія зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)  



1. Шевченко Ольга Володимирівна доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання, заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

2. Стасенко Олексій Анатолійович доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання, член комісії 

3. Язловецька Оксана Валентинівна доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання, член комісії 

Підкомісія зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

1. Бондаренко Сергій Васильович професор кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, 

заступник голови фахової атестаційної 

комісії 

2. Бур’яноватий Олександр 

Миколайович  

старший викладач кафедри теорії і методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

3. Собко Наталія Григорівна доцент кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

ЄДИНА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

1. Божко Наталія Василівна старший викладач кафедри англійської мови 

та методики її викладання, голова комісії 

 

з англійської мови:  

1. Апалат Ганна Павлівна старший викладач кафедри англійської мови 

та методики її викладання, член комісії 

 

2. Долгушева Ольга Валеріївна доцент кафедри англійської мови та методики 

її викладання, член комісії 

 

3. Дацька Тетяна Олексіївна доцент кафедри англійської мови та методики 

її викладання 

 

4. Кочубей Вікторія Юріївна доцент кафедри англійської мови та методики 

її викладання, член комісії 

 

5. Чернишенко Ірина Анатоліївна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

 

6. Лелека Тетяна Олександрівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

 



з німецької мови: 

1. Тарануха Тетяна Вікторівна доцент, завідувач кафедри німецької мови та 

методики її викладання, член комісії 

2. Хоменко Тетяна Анатоліївна доцент кафедри німецької мови та методики її 

викладання, член комісії 

3. Токарєва Тетяна Станіславівна доцент кафедри німецької мови та методики її 

викладання, член комісії 

з іспанської мови: 

1. Бондаренко Катерина Леонідівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

 

ЄДИНА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ЗІ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

1. Михида Сергій Павлович проректор з наукової роботи, голова 

комісії 

2. Стрілець-Бабенко Олена 

Володимирівна 

завідувач аспірантурою та докторантурою, 

секретар комісії 

 

Предметні комісії 

для проведення вступних випробувань до аспірантури: 

 

з філології 
для спеціальності 035 Філологія: 

1. Клочек Григорій Дмитрович завідувач кафедри української та 

зарубіжної літератури, голова комісії 

2. Білих Олександр Петрович декан факультету філології та 

журналістики, доцент кафедри української 

мови, члени комісії 

3. Ковтюх Світлана Леонідівна завідувач кафедри української мови, член 

комісії 

з педагогіки 

для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: 

1. Радул Валерій Вікторович завідувач кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, заступник голови 

фахової атестаційної комісії 

2. Філоненко Оксана Володимирівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

3. Ляшенко Ростислав Олександрович старший викладач кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 



4. Савченко Наталія Сергіївна професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

5. Окольнича Тетяна Володимирівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

6. Краснощок Інна Петрівна доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, член комісії 

з прикладної математики 

для спеціальності 113 Прикладна математика:  

1. Авраменко Ольга Валентинівна завідувач кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, голова комісії 

2. Гуртовий Юрій Валерійович доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, член комісії 

3. Нарадовий Володимир Володимирович старший викладач кафедри прикладної 

математики, статистики та економіки, член 

комісії 

з фізики та методики викладання фізики 

для спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика): 

1. Сальник Ірина Володимирівна завідувач кафедри фізики та методики її 

викладання, голова комісії 

2. Величко Степан Петрович професор кафедри фізики та методики її 

викладання, член комісії 

3. Вовкотруб Віктор Павлович професор кафедри фізики та методики її 

викладання, член комісії 

з правознавства 

для спеціальності 081 Право: 

2. Соболь Євген Юрійович 

завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін та адміністративного права, 

голова комісії 

3. Гриценко Володимир Григорович 
професор кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, член комісії 

4. Манжула Андрій Анатолійович  
професор кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, член комісії 

 

 

 

 



з історії 

для спеціальності 032 Історія та археологія 

1. Житков Олександр Анатолійович доцент кафедри історії України, голова 

комісії 

2. Парсамов Сергій Суренович професор кафедри всесвітньої історії, член 

комісії 

3. Бабак Оксана Іванівна завідувач кафедри всесвітньої історії, член 

комісії 

з філософії 

1. Харченко Юлія Володимирівна завідувач кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, голова комісії 

2. Русул Олег Васильович доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, член комісії 

3. Шульга Ольга Антонівна старший викладач кафедри філософії, 

політології та міжнародних відносин, член 

комісії 

з англійської мови: 

1. Шандрук Світлана Іванівна завідувач кафедри лінгводидактики та 

іноземних мов, голова комісії 

2. Снісаренко Ірина Євгеніївна 

 

завідувач кафедри англійської мови та 

методики її викладання, член комісії 

3. Кібальнікова Тетяна Володимирівна доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання, член комісії 

 

з німецької мови: 

1. Пянковська Ірина Володимирівна завідувач кафедри німецької мови та 

методики її викладання, голова комісії 

2. Степаненко Алла В’ячеславівна старший викладач кафедри німецької мови 

та методики її викладання, член комісії 

3. Токарєва Тетяна Станіславівна доцент кафедри німецької мови та 

методики її викладання, член комісії 

 

 

 



 

Апеляційна комісія 

за структурою Предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення 

співбесід: 

 

1. Клоц Євген Олександрович проректор з науково-педагогічної роботи, 

заступник голови приймальної комісії, голова 

апеляційної комісії 

2. Вдовенко Вікторія Віталіївна відповідальний секретар приймальної комісії, 

секретар комісії 

з української мови та літератури 

1. Голик Олена Валеріївна учитель української мови комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 20 – дитячий юнацький цент 

«Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, член комісії (за 

згодою) 

2. Крижанівська Ольга Іванівна доцент кафедри української мови, член комісії 

з історії України 

1. Козловська Світлана Іванівна учитель історії  загальноосвітноьої школи ІІ-ІІІ 

ступенів № 10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської областіі, член комісії (за 

згодою) 

2. Чорний Олександр Васильович доцент кафедри історії України, член комісії 

з математики 

1. Костюкевич Павло Петрович учитель математики комунального закладу 

Комунальний заклад "Навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 34 економіко-правовий ліцей 

"Сучасник" дитячий юнацький центр" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області, член комісії (за згодою) 

2. Яременко Людмила Іванівна доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, член комісії 

фізика 

1. Бузько Вікторія Лонідівна учитель фізики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання  

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», член комісії (за 

згодою) 



2. Чінчой Олександр Олександрович доцент кафедри фізики та методики її 

викладання, член комісії 

з біологія 

1. Яковлева Надія Богданівна учитель біології комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання природничо-

економіко-правовий ліцей-спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" член комісії (за згодою) 

2. Калініченко Надія Андріївна професор кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії 

з хімії 

1. Моторна Оксана В’ячеславівна учитель хімії комунального закладу 

"Навчально-виховне об’єднання 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25, 

природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра»  Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської 

області", член комісії (за згодою) 

2. Форостовська Тетяна Олександрівна викладач кафедри природничих наук та 

методик їхнього навчання, член комісії 

з географії 

1. Павленко Світлана Олександрівна Директор ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4, член 

комісії (за згодою) 

2. Мовчан Сергій Васильович викладач кафедри географії та геоекології, 

член комісії 

з англійської мови 

1. Савенко Тетяна Вікторівна учитель англійської мови комунального 

закладу "Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ 

ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області", 

член комісії (за згодою) 

2. Снісаренко Ірина Євгенівна доцент кафедри англійської мови та методики 

її викладання, член комісії 

3. Ярова Лариса Олегівна завідувач кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

з німецької мови 

1. Сустрєтова Вікторія Леонідівна учитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ 



ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр 

естетичного виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області, член 

комісії (за згодою) 

2. Степаненко Алла В`ячеславівна старший викладач кафедри німецької мови та 

методики її викладання, член комісії 

з фізичної культури  

1. Кондратенко Юлія Олександрівна 

(творчий конкурс) 

тренер-викладач з пауерліфтингу КЗ 

КДЮСШ №2 міської ради м. Кропивницького, 

член комісії (за згодою) 

2. Ігошина Людмила Миколаївна 

(творчий залік) 

Старший учитель фізкультури ЗОШ І – ІІІ 

ступенів №4 міської ради м. Кропивницького, 

член комісії (за згодою) 

3. Бабенко Андрій Леонідович 

(творчий конкурс) 

старший викладач кафедри теорії і методики 

олімпійського і професійного спорту, член 

комісії 

4. Мельник Анастасія Олександрівна 

(творчий залік) 

доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання, член комісії 

з образотворчого мистецтва 

1. Агєєва Олена Володимирівна учитель образотворчого мистецтва 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П»  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області,  

член комісії (за згодою) 

2. Бабенко Леонід Вікторович професор кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну, член комісії 

з музичного мистецтва 

1. Калашнікова Олена Вікторівна учитель музичного мистецтва 

загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області, член комісії (за згодою) 

2. Назаренко Марина Павлівна старший викладач кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного виховання, 

член комісії 

з хореографічного мистецтва 

1. Сущенко Костянтин Миколайович учитель хореографії Кіровоградський обласний 

навчально-виховний комплекс «Гімназія-

інтернат-школа мистецтв» Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, член комісії 

(за згодою) 

2. Спінул Ігор Васильович доцент кафедри хореографії та естетичного 



виховання, член комісії 

 

Апеляційна комісія  

за структурою фахових атестаційних комісій: 
 

1. Клоц Євген Олександрович проректор з науково-педагогічної роботи, 

заступник голови приймальної комісії, голова 

апеляційної комісії 

2. Вдовенко Вікторія Віталіївна відповідальний секретар приймальної комісії, 

секретар комісії 

 

зі спеціальностей: 

014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 

1. Ратушняк Олександр 

Михайлович 

доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури, член комісії 

2. Ліштаба Тетяна Василівна доцент кафедри української мови, член комісії 

061 Журналістика 

Фенько Наталія Миколаївна завідувач кафедри журналістики, член комісії 

011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання) 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 

112 Статистика; 122 Комп’ютерні науки 

Довгенко Яна Олексіївна доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, член комісії 

14.08 Середня освіта (Фізика) 

Чінчой Олександр Олександрович доцент кафедри фізики та методики її 

викладання, член комісії 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)  

Кононенко Сергій Олексійович доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, член комісії 

014.03 Середня освіта (Історія) 

Чорний Олександр Васильович доцент кафедри історії України, член комісії 

081 Право 

262 Правоохоронна діяльність  

Юрах Віталій Михайлович доцент кафедри державно-правових дисциплін 



та адміністративного права, член комісії 

052 Політологія 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Сичик Катерина Борисівна старший викладач кафедри філософії, 

політології та міжнародних відносин, член 

комісії 

014. 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Калініченко Надія Андріївна професор кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії – з біології 

014. 06 Середня освіта (Хімія) 

Форостовська Тетяна Олександрівна викладач кафедри природничих наук та методик 

їхнього навчання, член комісії 

014. 07 Середня освіта (Географія) 

Мовчан Сергій Васильович викладач кафедри географії та геоекології, член 

комісії 

014. 15 Середня освіта (Природничі науки) 

1. Форостовська Тетяна 

Олександрівна 

викладач кафедри природничих наук та методик 

їхнього навчання, член комісії – з хімії 

2. Калініченко Надія Андріївна професор кафедри біології та методики її 

викладання, член комісії – з біології 

3. Дробін Андрій Анатолійович  Методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін, КЗ 

«КОІППО ім. В. Сухомлинського» – з фізики 

011 Освітні , педагогічні науки  

Кравцова Тетяна Олександрівна доцент кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти, член комісії 

012 Дошкільна освіта 

Нікітіна Олена Олександрівна доцент кафедри методик дошкільної та 

початкової освіти, член комісії 

013 Початкова освіта 

Андросова Наталія Миколаївна викладач кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, член комісії 

016 Спеціальна освіта 

Завітренко Долорес Жораївна доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я 

людини, член комісії 

053 Психологія 

Близнюкова Олена Миколаївна доцент кафедри практичної психології, член 



комісії 

231 Соціальна робота 

Омельяненко Світлана Віталіївна професор кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та психології, член комісії 

073 Менеджмент 

Дубінка Микола Михайлович доцент кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти, член комісії 

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська); 

Снісаренко Ірина Євгенівна доцент кафедри англійської мови та методики її 

викладання, член комісії 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 

Степаненко Аліна В`ячеславівна старший викладач кафедри німецької мови та 

методики її викладання, член комісії 

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська; 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика (англійська) 

Ярова Лариса Олегівна завідувач кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька; 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька) 

Степаненко Аліна В`ячеславівна старший викладач кафедри німецької мови та 

методики її викладання, член комісії 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, декоративно прикладне мистецтво, реставрація 

Бабенко Леонід Вікторович професор кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну, член комісії 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Назаренко Марина Павлівна старший викладач кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного виховання, 

член комісії 

024 Хореографія 

Спінул Олена Миколаївна старший викладач кафедри хореографії та 

естетичного виховання, член комісії 

014.11 Середня освіта (Фізична культура),  

017 Фізична культура і спорт 

1. Воропай Сергій Миколайович професор кафедри теорії і методики 

олімпійського та професійного спорту, член 



комісії 

2. Сундукова Ірина В`ячеславівна доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання, член комісії 

ЄДИНА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

з англійської мови: 

1. Снісаренко Ірина Євгенівна доцент кафедри англійської мови та методики 

її викладання, член комісії 

2. Ярова Лариса Олегівна завідувач кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, член комісії 

з німецької мови: 

Степаненко Аліна В’ячеславівна старший викладач кафедри німецької 

мови та методики її викладання, член 

комісії 

Апеляційна комісія 

за структурою предментих комісій  

для проведення вступних випробувань до аспірантури: 

1. Клоц Євген Олександрович проректор з науково-педагогічної роботи, 

заступник голови приймальної комісії, голова 

апеляційної комісії 

2. Вдовенко Вікторія Віталіївна відповідальний секретар приймальної комісії, 

секретар комісії 

з філології, 

спеціальність 035 Філологія:  

Лаврусенко Марія Іванівна доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури, член комісії 

з педагогіки, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки:  

Кравцова Тетяна Олександрівна доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту, член комісії 

з прикладної математики, 

спеціальність 113 Прикладна математика: 

Яременко Людмила Іванівна 
доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки, член комісії 

з історії, 

спеціальність 032 Історія та археологія 



Чорний Олександр Васильович завідувач кафедри історії України, член комісії 

з фізики, 

спеціальність 014 Середня освіта (фізика) 

Сірик Едуард Петрович доцент кафедри фізики та методики її 

викладання 

з правознавства, 

спеціальність 081 Право: 

Сокуренко Олена Анатоліївна доцент кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, член комісії 

з англійської мови: 

Снісаренко Ірина Євгенівна 

 

завідувач кафедри англійської мови та методики 

її викладання, член комісії 

з німецької мови: 

Степаненко Алла В`ячеславівна старший викладач кафедри німецької мови та 

методики її викладання, член комісії 

з філософії: 

Харченко Сергій Петрович доцент кафедри філософії та політології, член 

комісії 

 

 

ВІДБІРКОВІ КОМІСІЇ 
 

Факультет філології та журналістики 

1. Білих Олександр Петрович декан факультету філології та журналістики, 

голова комісії 

2. Черньонков Ярослав 

Олександрович 

заступник декана філології та журналістики, 

відповідальний секретар комісії 

4. Кисельова Ганна Миколаївна старший лаборант кафедри журналістики, 

видавничої справи та редагування, член комісії, 

технічний секретар комісії (061 Журналістика) 

2. Бойко Вікторія Валентинівна 

 

лаборант кафедри української мови, технічний 

секретар комісії (014 Середня освіта (Українська 

мова та література)) 

3. Аркушина Юлія Віталіївна лаборант кафедри лінгводидактики та іноземних 

мов, технічний секретар комісії (014 Середня 

освіта (Українська мова та література)) 

4. Чорненко Катерина 

Григорівна 

Секретар факультету філології та журналістики, 

технічний секретар комісії (магістр) 

 



 

Факультет іноземних мов 

1. Білоус Олександр Миколайович  декан факультету іноземних мов, голова 

комісії 

2. Іваненко Надія Вікторівна заступник декана з навчально-виховної 

роботи факультету іноземних мов, 

відповідальний секретар комісії 

3. Бершадська Яна Миколаївна старший лаборант кафедри німецької мови 

та методики її викладання, технічний 

секретар комісії 

4. Васильченко Анна Сергіївна лаборант кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики, технічний секретар 

комісії 

5. Світлова Світлана Миколаївна старший лаборант кафедри англійської мови 

та методики її викладання, технічний 

секретар комісії 

 

Фізико-математичний факультет 

1. Ріжняк Ренат Ярославович  декан фізико-математичного факультету, 

голова комісії 

2. Нічишина Вікторія Вікторівна заступник декана з навчально-методичної 

роботи, відповідальний секретар комісії 

3. Кисла Ірина Анатоліївна старший лаборант кафедри інформатики та 

інформаційних технологій, технічний 

секретар комісії (магістратура) 

4. Данілова Любов Михайлівна завідувач лабораторіями методики навчання 

фізики, технічний секретар комісії 

(бакалаврат, на базі ПЗСО) 

5. Кривошея Ростислав Вікторович завідувач лабораторією кафедри теорії та 

методики технологічної підготовки, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

технічний секретар комісії (бакалаврат, на 

базі МС) 

2. Марченко Віта Вікторівна завідувач лабораторією кафедри теорії та 

методики технологічної підготовки, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

технічний секретар комісії (бакалаврат, на 

базі ПЗСО) 

3. Бондар Андрій Павлович старший лаборант кафедри інформатики та 



інформаційних технологій, технічний 

секретар комісії (бакалаврат, на базі ПЗСО) 

 

Факультет педагогіки та психології 

1. Рацул Анатолій Борисович декан факультету педагогіки та психології, 

голова комісії 

2. Демченко Юлія Миколаївна заступник декана факультету педагогіки та 

психології, відповідальний секретар комісії 

3. Березенко Наталія Олегівна диспетчер факультету педагогіки та психології, 

технічний секретар комісії (магістри) 

4. Бутовська Ольга Олександрівна старший лаборант кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та психології, технічний 

секретар комісії (бакалавр, на базі ПЗСО) 

5. Нагорна Олена Василівна старший лаборант кафедри спеціальної освіти 

та здоров’я людини, технічний секретар комісії 

(магістри) 

6. Сафонова Ганна Григорівна старший лаборант кафедри  (бакалавр, на базі 

МС, добори) 

7. Тищенко Марія Олександрівна старший лаборант кафедри методик 

дошкільної та початкової освіти, технічний 

секретар комісії (бакалавр, на базі ПЗСО) 

8. Хасанова Ольга Михайлівна старший лаборант кафедри практичної 

психології, технічний секретар комісії 

(магістри, робота з базою ЄДБО) 

 

Природничо-географічний факультет 

 

1. Плющ Валентина Миколаївна декан природничо-географічного факультету, 

голова комісії 

2. Чередник Діана Степанівна завідуюча лабораторією кафедри природничих 

наук та методики їх викладання, технічний 

секретар комісії (бакалаврат) 

3. Кривенко Геннадій Олегович старший лаборант кафедри біології та методики її 

викладання, технічний секретар комісії (магістр) 

 

 

Факультет історії та права 

1. Філоретова Лариса Мартіївна декан факультету історії та права, голова 

комісії 



2. Мітькова Ілона Сергіївна лаборант кафедри державно-правових 

дисциплін та адміністративного права, 

технічний секретар комісії (бакалавр на основі 

ПЗСО) 

3. Притула Альона Олегівна старший лаборант кафедри історії України, 

технічний секретар комісії (бакалавр на основі 

ПЗСО) 

4. Іванко Наталія Андріївна лаборант кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин, технічний секретар 

комісії (бакалавр на основі МС) 

5. Москальчук Катерина Віталіївна лаборант кафедри філософії та політології, 

технічний секретар комісії (магістр) 

6. Сибірцева Людмила Сергіївна лаборант кафедри галузевого права, та 

правоохоронної діяльності технічний секретар 

комісії (магістр) 

 

Факультет фізичного виховання 

 

1. Турчак Анатолій Леонідович  декан факультету фізичного виховання, голова 

комісії 

2. Бабаліч Вікторія Анатоліївна доцент кафедри теорії і методики олімпійського 

і професійного спорту, відповідальний секретар 

комісії 

3. Ковальова Юлія Анатоліївна Старший викладач кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного спорту, технічний 

секретар комісії (бакалавр на основі ПЗСО) 

5. Мінчук Олена Леонідівна старший лаборант кафедри теорії і методики 

фізичного виховання, технічний секретар 

комісії (бакалавр на основі ПЗСО) 

6. Власенко Альона Анатоліївна Завідуючий лабораторією кафедри теорії та 

методики фізичного виховання, технічний 

секретар комісії (бакалавр на основі МС) 

7. Паркан Альона Василівна Старший лаборант кафедри фізичного 

виховання і оздоровчої фізичної культури, 

технічний секретар комісії (магістр) 

 

Мистецький факультет 

 

1. Фурсикова Тетяна Борисівна декан мистецького факультету, голова 



комісії 

2. Локарєва Юлія Валеріанівна заступник декана з навчально-методичної 

роботи, відповідальний секретар комісії 

3. Салієнко Аліна Ігорівна старший лаборант кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного 

виховання, технічний секретар комісії 

4. Бубнова Марія Михайлівна 

 

старший лаборант кафедри 

образотворчого мистецтва та дизайну, 

технічний секретар комісії 

5. Омельченко Маргарита Миколаївна старший лаборант кафедри хореографії та 

естетичного виховання, технічний 

секретар комісії 

 

Підстава: доповідна записка відповідального секретаря приймальної комісії 

Вдовенко В.В., витяг з протоколу № 2 засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка від 01.03.2021р. 

 

 

 

В.о. ректора        Олег СЕМЕНЮК 

 

 

 


