
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Денна форма навчання 

№ Прізвище, ім'я, по батькові Посада Науковий ступінь та вчене звання  Члени ЕК 

1. Кочубей Вікторія Юріївна 
доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання 
кандидат філологічних наук, доцент голова 

2. 
Кібальнікова 

Тетяна Володимирівна 

доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання кандидат філологічних наук, доцент 

екзаменатор з 

англійської мови та 

іноземної філології 

3. Труханова Тетяна Іванівна 
доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання 
кандидат педагогічних наук, доцент 

екзаменатор з методики 

викладання англійської 

мови 

4. Вечірко Оксана Леонідівна 
доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури 
кандидат філологічних наук, доцент 

екзаменатор із 

зарубіжної літератури 

5. Манойлова Ольга Миколаївна 
старший викладач кафедри української та 

зарубіжної літератури 
кандидат філологічних наук 

екзаменатор із методики 

викладання зарубіжної 

літератури 

6. 
Окольнича Тетяна 

Володимирівна 

доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 
доктор педагогічних наук, доцент 

екзаменатор із 

педагогіки 

7. 
Ржевська-Штефан Злата 

Олександрівна 
доцент кафедри практичної психології кандидат психологічних наук, доцент 

екзаменатор із 

психології 

 
Григоренко 

Наталія Миколаївна 

ст. викладач кафедри англійської мови та 

методики її викладання 
кандидат філологічних наук секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 



Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Заочна форма навчання 

№ Прізвище, ім'я, по батькові Посада Науковий ступінь та вчене звання  Члени ЕК 

1. Поліщук Ганна Віталіївна 
доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання 
кандидат філологічних наук, доцент голова 

2. Снісаренко Ірина Євгеніївна 

доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання кандидат філологічних наук, доцент 

екзаменатор з 

англійської мови та 

іноземної філології 

3. Труханова Тетяна Іванівна 
доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання 
кандидат педагогічних наук, доцент 

екзаменатор з методики 

викладання англійської 

мови 

4. 
Рибальченко Валентина 

Костянтинівна 

доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури 
кандидат філологічних наук, доцент 

екзаменатор із 

зарубіжної літератури 

5. Манойлова Ольга Миколаївна 
старший викладач кафедри української та 

зарубіжної літератури 
кандидат філологічних наук 

екзаменатор із 

методики викладання 

зарубіжної літератури 

6. 
Окольнича Тетяна 

Володимирівна 

доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 
доктор педагогічних наук, доцент 

екзаменатор із 

педагогіки 

7. 
Ржевська-Штефан Злата 

Олександрівна 
доцент кафедри практичної психології кандидат психологічних наук, доцент 

екзаменатор із 

психології 

 Божко Наталія Василівна 
старший викладач кафедри англійської 

мови та методики її викладання 
кандидат педагогічних наук секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

Денна форма навчання 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь та вчене звання Члени ЕК 

 

1. 
Тарануха Тетяна Вікторівна 

 

cтарший викладач кафедри німецької 

мови та методики її викладання 

кандидат 

філологічних наук 

голова 

2. Хоменко Тетяна Анатоліївна доцент кафедри німецької мови та 

методики її викладання 

 

кандидат педагогічних наук, доцент екзаменатор з   

німецької мови та 

методики її викладання, 

німецької філології 

3. Вечірко Оксана Леонідівна 
доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури 
кандидат філологічних наук, доцент 

екзаменатор із 

зарубіжної літератури 

4. Манойлова Ольга Миколаївна 
старший викладач кафедри української та 

зарубіжної літератури 
кандидат філологічних наук 

екзаменатор із 

методики викладання 

зарубіжної літератури 

5. 
Окольнича Тетяна 

Володимирівна 

доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 
доктор педагогічних наук, доцент 

екзаменатор із 

педагогіки 

6. 
Ржевська-Штефан Злата 

Олександрівна 
доцент кафедри практичної психології кандидат психологічних наук, доцент 

екзаменатор із 

психології 

 
Оксанич Маргарита Петрівна викладач  кафедри німецької мови та 

методики її викладання 
 секретар 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Галузь знань: 03 Гуманітарні науки  

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови) 

Освітньо-професійна програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно)), Філологія 

(Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно)) 

Денна форма навчання 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь та вчене звання Члени ЕК 

 

1. Чернишенко Ірина 

Анатоліївна 

доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат філологічних  наук, доцент голова 

2. Тарнавська Марина 

Миколаївна 

доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук, доцент екзаменатор із теорії 

перекладу англійської 

мови 

3. Верезубенко Микола 

Миколайович 

старший викладач кафедри перекладу, 

прикладної та загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук екзаменатор із теорії 

перекладу німецької 

мови 

4 Ярова Лариса Олегівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат педагогічних наук, доцент екзаменатор із 

аспектного перекладу 

англійської мови 

5 Кіт Лариса Миколаївна асистент кафедри перекладу, прикладної 

та загальної лінгвістики 

 екзаменатор із 

аспектного перекладу 

німецької мови 

 Верещак Юлія Миколаївна викладач кафедри перекладу, прикладної 

та загальної лінгвістики 

 секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Галузь знань: 03 Гуманітарні науки  

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови) 

Освітньо-професійна програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно)) 

      Заочна форма навчання 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь та вчене 

звання 

Члени ЕК 

 

1. Лелека Тетяна Олександрівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук, 

доцент 

голова 

2. Стасюк Богдан Вікторович доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук екзаменатор із теорії 

перекладу англійської мови 

3. Ярова Лариса Олегівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат педагогічних наук, 

доцент  

екзаменатор з аспектного 

перекладу англійської мови 

 Кіт Лариса Миколаївна асистент кафедри перекладу, прикладної 

та загальної лінгвістики 

 секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Галузь знань: 03 Гуманітарні науки  

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови) 

Освітньо-професійна програма: Прикладна лінгвістика (англійська мова) і Германські мови та літератури (переклад англійська мова 

включно), Прикладна лінгвістика (німецька мова) і Германські мови та літератури (переклад німецька мова включно) 

Денна форма навчання 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь та вчене 

звання 

Члени ЕК 

 

1. Стасюк Богдан Вікторович доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук голова  

2. Тарнавська Марина 

Миколаївна 

доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук, 

доцент  

екзаменатор із теорії 

перекладу англійської мови 

3. Верезубенко Микола 

Миколайович 

старший викладач кафедри перекладу, 

прикладної та загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук екзаменатор із теорії 

перекладу німецької мови 

4. Ярова Лариса Олегівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат педагогічних наук, 

доцент  

екзаменатор із аспектного 

перекладу англійської мови 

і прикладної лінгвістики 

5. Кіт Лариса Миколаївна асистент кафедри перекладу, прикладної 

та загальної лінгвістики 

 екзаменатор із аспектного 

перекладу німецької мови і 

прикладної лінгвістики 

 Лелека Тетяна Олександрівна доцент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

кандидат філологічних наук, 

доцент 

секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


