


 

 

Всесвітня історія 

(07.00.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація 14 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

13.00, ауд. 415 
д.іст.н., проф. Надтока Г.М. 

Екзамен 16 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

13.00, ауд. 415 

Голова комісії: Огнев’юк В.О. – доктор 

філософських наук, професор, академік НАПН 

України, ректор Університету. 

Члени комісії: Надтока Г.М. – доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри 

всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету (07.00.02); Саган Г.В. – доктор 

історичних наук, доцент, професор кафедри 

всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету (07.00.02); Драч О.О. – доктор 

історичних наук, доцент, професор кафедри 

всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету (07.00.02). 

Історія України 

(07.00.01) 

 

 

 

 

 

Консультація 10 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.00, ауд. 415а 
д.іст.н., проф. Салата О.О. 

Екзамен 14 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.00, ауд. 415а 

Голова комісії: Огнев’юк В.О. – доктор 

філософських наук, професор, академік НАПН 

України, ректор Університету (09.00.03). 

Члени комісії: Салата О.О. – доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри історії 

України Історико-філософського факультету 

(07.00.01); Михайловський В.М. – доктор 

історичних наук, доцент, професор кафедри 

історії України Історико-філософського 

факультету (07.00.01); Щербак В.О. – доктор 

історичних наук, професор, професор кафедри 

історії України Історико-філософського 

факультету (07.00.01). 

 

Соціальна філософія та 

філософія історії  

(09.00.03)  

 

 

 

 

 

Консультація 14 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

12.00, ауд. 416 
д.філос.н., проф. Додонов Р.О. 

Екзамен 17  травня 

вул. Тимошенка, 13-б 

12.00, ауд. 416 

 

Голова комісії: Огнев’юк В.О. – доктор 

філософських наук, професор, академік НАПН 

України, ректор Університету (09.00.03). 

Члени комісії:  Александрова О.С. – доктор 

філософських наук, професор, декан Історико-

філософського факультету (09.00.03); 

Додонов Р.О. – доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософії Історико-



 

 

філософського факультету (09.00.03). 

Українська література 

(10.01.01) 

 

 

Консультація 15 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.00, ауд. 220 
д.філол.н., проф. Бровко О.О. 

Екзамен 17 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.00, ауд. 220 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Бровко О.О. – доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри 

української літератури і компаративістики 

Інституту філології (10.01.01;10.01.06); 

Руснак І.Є. – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української 

літератури і компаративістики Інституту 

філології (10.01.01). 

Теорія літератури 

(10.01.06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація 15 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

10.00, ауд. 220 
д.філол.н., проф. Бровко О.О. 

Екзамен 17 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

12.00, ауд. 220 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Бондарева О.Є. – доктор 

філологічних наук, професор, проректор з 

науково-методичної роботи та розвитку лідерства 

Університету (10.01.01; 10.01.06); Бровко О.О.– 

доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української літератури і 

компаративістики Інституту філології 

(10.01.01;10.01.06). 

 

Українська мова 

(10.02.01) 

Консультація 14 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.50, ауд.208  
д.пед.н., проф. Караман С.О. 

Екзамен 15 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.50, ауд. 208 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Караман С.О. – доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Інституту філології (13.00.02);  

Стишов О.А. – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української мови 

Інституту філології (10.02.01); Вінтонів М.О. – 



доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови Інституту філології 

(10.02.01). 

 

Германські мови 

(10.02.04) 

Консультація 8 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

10.00, ауд.308  
д.філол.н., проф. Буніятова І.Р. 

Екзамен 10 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.00, ауд. 308 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Буніятова І.Р. – доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

германської філології Інституту філології 

(10.02.04); Махачашвілі Р.К. – доктор 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Інституту філології 

(10.02.04); Колесник О.С. – кандидат 

філологічних наук, професор, професор кафедри 

германської філології Інституту філології 

(10.02.04). 

Загальне мовознавство 

(10.02.15) 

Консультація 8 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

10.00, ауд.308  
д.філол.н., проф. Буніятова І.Р. 

Екзамен 10 травня 
вул. Тимошенка, 13-б 

11.00, ауд. 308 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Буніятова І.Р. – доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

германської філології Інституту філології 

(10.02.04); Колесник О.С. – доктор філологічних 

наук, професор, професор кафедри германської 

філології Інституту філології (10.02.15); 

Стишов О.А. – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української мови 

Інституту філології (10.02.01). 

 

 

Теорія та методика 

навчання (музика) 

(13.00.02) 

Консультація 14 травня 
бул. І.Шамо, 18/2, 

14.00, ауд. 224 
д.пед.н., проф.  Олексюк О.М. 

Екзамен 16 травня 
бул. І.Шамо, 18/2, 

14.00, ауд. 224 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Олексюк О.М. – доктор 



педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв (13.00.01; 13.00.04); 

Кондратенко Г.Г. – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва Інституту мистецтв 

(13.00.02). 

 

 

Теорія і методика 

професійної освіти 

(13.00.04) 

 

Консультація 10 травня 
бул. І.Шамо, 18/2, 

10.00, ауд. 307 
д.пед.н., проф. Батечко Н.Г. 

Екзамен 14 травня 

 

вул. Тимошенка, 13-б, 

10.00, ауд. 407 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Хоружа Л.Л. – доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту (13.00.04); Батечко Н.Г. – доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач науково-

дослідної лабораторії освітології (13.00.04);  

Желанова В.В. – доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту (13.00.04). 

 

 

Теорія і методика 

виховання 

(13.00.07)  

 

 

 

 

 

 

Консультація 10 травня 
бул. І.Шамо, 18/2, 

10.00, ауд.307 
д.пед.н., проф. Тернопільська В.І.  

Екзамен 14 травня 
бул. І.Шамо, 18/2, 

11.00, ауд.307 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Хоружа Л.Л. – доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту (13.00.04); Тернопільська В.І. – доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту (13.00.07); Ващенко О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

історії педагогіки Педагогічного інституту 

(13.00.07). 

 



 

Теорія навчання 

(13.00.09) 

Консультація 10 травня 
вул. Тимошенка, 13-б, 

10.00, ауд.208 
к.пед.н.  Малихін О.В. 

Екзамен 14 травня 
вул. Тимошенка, 13-б, 

10.00, ауд.208 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії:  Малихін О.В. – доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту (13.00.09); Горошкіна О.М. – доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Інституту філології (13.00.02); 

Козир М.В. – кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту (13.00.02). 

 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в освіті  

(13.00.10)  

Консультація 15 травня 
вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, 

10.00, ауд. 204  
д.пед.н., проф. Морзе Н.В. 

Екзамен 17 травня 
вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, 

10.00,  ауд. 204  

Голова комісії: Морзе Н.В. – доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, проректор Університету з 

інформатизації навчально-наукової та 

управлінської діяльності (13.00.02). 

Члени комісії: Бушма О.В. – доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри 

інформаційних технологій і математичних 

дисциплін Інституту суспільства (05.12.20); 

Жильцов О.Б. – кандидат педагогічних наук, 

доцент, проректор з науково-методичної та 

навчальної роботи (13.00.02). 

 

Соціальна психологія; 

психологія соціальної 

роботи 

(19.00.05)  

Консультація 17 травня 
бул.І.Шамо, 18/2, 

10.00, каб.211а 
д.психол.н., проф. Лозова О.М. 

Екзамен 21 травня 
бул.І.Шамо, 18/2,  

10.00, каб. 211а 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Лозова О.М. – доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

практичної психології Інституту людини 

(19.00.01); Редько С.І. – кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри управління Історико-

філософського факультету (19.00.05); 

Музиченко І.В. – кандидат психологічних наук, 



 

 

 

Завідувач аспірантури і докторантури      О.В. Плющик 

доцент кафедри практичної психології Інституту 

людини (19.00.01). 

 

 

Педагогічна та вікова 

психологія 

(19.00.07) 

Консультація 7 травня 
бул.І.Шамо, 18/2,  

12.00, каб. 235 
д.психол.н., проф. Сергєєнкова О.П. 

Екзамен 14 травня 
бул.І.Шамо, 18/2,  

12.00, каб. 235 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Сергеєнкова О.П. – доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної, вікової та педагогічної психології 

Інституту людини (19.00.07); Макарчук Н.О. – 

доктор психологічних наук, професор, професор  

кафедри загальної, вікової та педагогічної 

психології Інституту людини (19.00.07); 

Дятленко Н.М. – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри практичної психології 

Інституту людини (19.00.07). 

 

 

Теорія та історія 

культури 

(мистецтвознавство) 

(26.00.01) 

Консультація 10 травня 
бул. І.Шамо, 18/2, 

10.00, ауд.120 
д.мист-вства, проф.  Ізваріна О.М. 

Екзамен 15 травня 
бул. І.Шамо, 18/2, 

10.00, ауд.120 

Голова комісії: Віннікова Н.М. – доктор 

філологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи (10.01.01). 

Члени комісії: Ізваріна О.М. – доктор 

мистецтвознавства, доцент, професор кафедри 

теорії і методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв (26.00.01); Пучков А.О. – доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри 

дизайну Інституту мистецтв (26.00.01); 

Коновалова О.В. – кандидат мистецтвознавства, 

доцент, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв (17.00.06). 


