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flpo yuac'rb cryAeuTin y I srani
B cey xpaincr xoi cryAeHTcbxoi oni rvmiaArE

20161?017 uaeqanruoro poKy

Ha BkrKoHaHH* HaKa3y MiuicrepcrBa ocBitn i nayxx Yxpainu <flpo
rrpoBeAeHu.r Bceyxpaiucrxoi crygerircrroi olir'rniaAu y 2016/2A17 naeqanbHoMy
poui> eia09.ll.2016porcy Nq 1495, a raKox 3 Meroro uiAnnIrIeHHs axocri
ui.qroroenr.r xnariQiroBaHHX Qaxisuia, [orryKy o6gapoaanoi cryAeurcsxoi
uoroAi Ta crBopeHH.f, yMoB.qfl.r iT rBopqoro spocraHn.fi

Haxa:yro:

l. 3arnep AHrH CrnaA Opnxor"rirery I erany Bceyrcpaiucrrcoi cryAenrclroi
orinaniaAu (.qali Onirrrniaga) 3 HaBqarIbHI4x gracquuiu, Hanpruin i
creqiamuocreft (aoaatox I ).

2. llponecru I erau Bceyxpaincrxoi cryAeHrcsxoi orirr,tniaAu (aari
Onirraniaaa) s 10 no 27 ci.{Hg 201,7 poKy.

3. 3acrynnur(aM Aupercropin incruryriB ra Aexanis 3 HayKoBoi po6orn,
niAuosiAanbnnM 3a HayKoBy po6ory B iucruryra#Ha Qaxymrerax noAarl4

Oprxorurirery:
nporoKorrH saciAaun xypi iucmryrin/Qaxymreris npo uitcynaru

I erany Onir'rniaaH Ao 15 rrctoro 2017 p.;

aHKerH yuacunrin II erany Onimniaan :riAso s AoAarxoM 2 Ao
15 nrororo 2017 p.

4. Oprromirery Olirnruiari.r :

4.1. VsararuHr.rru nigcyurra Ierany Onirtrnia4u, npoee4eHoi y ciqHi-
rrloroMy 2017 p.(ao 24 nrcroro 2017 p.).

4.2. Haliclaru Ao I 6epe:nr 2017 poxy Ao eiAnoaiAHnx 6a:oeax Br4uIHX

HaBrrE[rrbHHX garraAis (aoaaror 3) aHKerh yuacHnrin II erany Oriunia,qu,
ypaxyBaBrrJu nepe"uix oriuniaA 3 HaBr{aJrrHHX Aucunnris, uarpauin i
cneqiamnocrefi niAnoeilHo Ao HaKa3y MOH Vr<paiHu uflpo rpoBeAelrHt
Bceyrpaiscrrcoi cr:ygeurcrxoi oniuuiaAu y 2016/2017 HaBqiuEHoMy poui>
sil 09.12.2016 pory .h{b 1495.

5.. KoHrpoJrb 3a BHKoHaHHTTM HaKa3y noxJracrH Ha npopeKropa s nayronoi
po6oru H.M. BiHHixony.

HAKA3
J\rb vfrf

Pexrop B.O. OrHes'rcK



fiodumox I
Ao Har(a3y VHisepcurery
eir #F ' iz'zato p. n' #Vd

Crc.n aA Oprrco,lt i're:.y I era ny On i lr niaa n 201 6 1201 ? u a n.tarbHor-o po r(y

1. BiHrrinona H.M., npoperrop 3 HayKoroi po$oru, "r{oKrop Qilor+riquux
HayK, AOIIeHT - roJ:oBa Oprr<ort'rirety;

2. )ltft.fluuos O.8., ilpoperTop 3 HayxoBo-uerogn.rrroi Ta Has.{arrnol
po6oru, KaHEI'IAar neAaroriuHtIX HayK, AorreHT * 3acryrlH14ri ro.rroBkr;

3. llanynrnax IO.B,, M€roAHcr HayKoBo-Merofir,rqHoro ueHTpy gocriglxeHb,
HayKoBHX npoerrie ra nporpaM - ceKperap Oprxonri.rery;

4. Axi,riHa O.8., AotIeHr xa$egpra ynpanninHr Saxynbrery iudroprraaqifiHrax
TexHoJrori ft ra ynpasniHgfi ) KaHEI{Aar exoHol,ri.r H I,rx HayK, f; orleHT;

5. f{oueHx+ O.IL, 3*.crvnHtiK AapeKropa 3 rrayrconoi po6orr.i j r'aixHapoAHHX
npoexrie lnc'ra:ryrv $ in+rroriT, xaHgrl4ar $ i,'rolori quux HnyK, nor{euT;

6. JixrsraHeHxo 8.il., AoLIeHT xa{ie4pn urypuanicrr4K14 ra FroBr4x rr,reAia

IHcrraryry xypHa"rric'rnKn, KaHrr.rfl*r HeyK is caqia-urnmx r{oMyuircartiilr;
7. JIsx T.ll.) 3acryilHuK rupexropa 3 HayKoeoi po6orr.r IHcru:ryry JrroAHHH,

KaHAr4Aar ne4arori uHr.lx Hayr(, AorIeHT;
8. llananaap C.[1., BrIcryilHr.IK Auperropa 3 Hayronol po6orr.i Fleflarori.rHoro

iucrnry:ry, KaI{AHI{ar rleAaroriqHux HayK, crapruuil Hayxoulrfr cninpodirurar;
9. FIolsHH'rKo O.M., 3acryrrHHx ,{eKaHa : nayxonoi po6orra ra

MeHeAXMeHry rtriNHapo4nux npoexrie Sarynlr:ery :4opot'R, Sisn.rHoro
Br{xoBaHHr i cnopry, KaFIAHAaT lTcnxorori.{Frr,rx HayK, IoI{eHT;

10, Canara O.O., raei4ynav ra0egpH icropiT Yrpaiuu Icropuxo-
titirocorf cEKor-o {Faryr b1e'fy, /Io Krop icropu.l HHX HayK, lpo cf ec op ;

I 1. Crlocapeuxo LIO,, Aorrerrr xar$e4pu r"rixcuapo;tHnx eignocnH ra
uixHapoguofo ilpana tDaxy,rrr,'rery xpaBa ra uri>xsapo4Htrx eiflHocHu, KaFrAHnar
ic'ropn.+rulx HayK, Jxorler{T;

12.'ffrol:Hrucbra I.O., AoHeHr xadlelpr'r reopii i ue"roAHrcu rvry3riqHoro
I\'IH CTeTITBa I UC'rU'ryTy M r{CTCnTB, KaHfi r'tilaT r\.[r cTeuTB oSr r a B cTBa;

13, Fenel+nxa f.8., :arigy*a.r xarfelpu Aourxi-rrr,Hoi oceiru lleAaroriqHoro
iHcruryry, AoKToll nelaroliqHr4x Ha)/K, npotllecop;

14, Eineulxa B,8., :lanigyna'r xadregpu cfloprurHoi niAroroBxn @axynrrery
3gopoe'.fl, Siruvnoro BI4xoBaHHr i cnopry, KaHIr4Aar Hayr(: rli:ltunoro Br.rxoBaHHt

i cnopry, Aor-\enr;
15. Eicrr,rax O.8., sanigyea.i ra$e4pra tli:u.lHoi pea6inirauii ra

dioxiHesic*orii (raxynrlery 3Aopou'x, tbi:u.rrror.o BHXoBaHHa i cnopry, KaHAHffar
HayK: Qi:uuuoro []HXoBaHHrr i c.ilopry, AoueHT;

l6.Eolsx A.A., :anigynau ra$e4pr'r rpirrlecy ra pexpeaqii' {Daxyntrety
3gopon'x, $i:lrun*ro BlixoBaHns i cnopry) HaHilHilar Hayri s tpisa,rmoro BHXoBaHHt

i cnopry, IorIeHr;
17. Eponrco G.O., :aniqynau xa$eapn vxpaiucrnoi nireparypu ra

Kor!'rrraparmsicrraxH Incru"ryr-y $inonorii, goxrop cpiroror-iuHHX HayI(, rpo$ecop;



18. Буніятова І.Р., завідувач кафедри германської філології Інституту 

філології, доктор філологічних наук, професор; 

19. Веретенко Т.Г., завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Інституту людини, кандидат педагогічних наук, професор; 

20. Воскобойнікова-Гузєва О.В., завідувач кафедри бібліотекознавства 

та інформології Інституту журналістики, доктор наук із соціальних 

комунікацій, старший науковий співробітник; 

21. Гаврилюк О.М., завідувач кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, доктор 

економічних наук, професор; 

22. Дерека Т.Г., завідувач кафедри фізичної виховання і педагогіки 

спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, доцент; 

23. Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки і психології Педагогічного 

інституту, доктор педагогічних наук, професор; 

24. Караман С.О., завідувач кафедри української мови Інституту 

філології, доктор педагогічних наук, професор; 

25. Ковбасенко Ю.І., завідувач кафедри світової літератури Інституту 

філології, кандидат філологічних наук, професор; 

26. Котенко О.В., завідувач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; 

27. Литвин О.С., завідувач кафедри інформаційних технологій і 

математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та 

управління, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник; 

28. Лозова О.М., завідувач кафедри практичної психології Інституту 

людини, доктор психологічних наук, професор; 

29. Ломачинська І.М., завідувач кафедри філософії Історико-

філософського факультету, доктор філософських наук, професор; 

30. Мартиненко С.М., завідувач кафедри початкової освіти 

Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор; 

31. Мартинчук О.В., завідувач кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

32. Масімова Л.Г., завідувач кафедри видавничої справи Інституту 

журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент; 

33. Махачашвілі Р.К., завідувач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології, доктор 

філологічних наук, доцент; 

34. Мережко Ю.В., завідувач кафедри естрадного та академічного 

вокалу Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент;  

35. Нашинець-Наумова А.Ю., завідувач кафедри публічного та 

приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

36. Нестеряк Ю.В., завідувач кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики, доктор наук з державного управління; 



37. Новахатько Л.М., завідувач кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Інституту журналістики, доктор історичних наук, професор; 

38. Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії та методики музичного 

мистецтва Інституту мистецтв, доктор педагогічних наук, професор; 

39. Ольшанський Д.В., завідувач кафедри англійської мови Факультету 

права та міжнародних відносин, кандидат педагогічних наук, доцент; 

40. Плохотнюк О.С., завідувач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент; 

41. Рамський А.Ю., завідувач кафедри фінансів та економіки Факультету 

інформаційних технологій та управління, доктор економічних наук, доцент; 

42. Семеніст І.В., завідувач кафедри східних мов та перекладу Інституту 

філології, кандидат історичних наук; 

43. Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології Інституту людини, доктор психологічних наук, 

професор; 

44. Срібняк І.В., завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету, доктор історичних наук, професор; 

45. Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор; 

46. Якуба В.В., завідувач кафедри англійської філології та перекладу 

Інституту філології, кандидат філологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 


