
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

 від 23 травня  2013 року

1. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні 
посади:
завідувача  кафедри англійської  мови  ГІ –  Ольшанського  Дмитра 

Валентиновича, кандидата педагогічних наук, доцента; 
завідувача  кафедри германської  та  романської  філології  ГІ – 

Буніятову  Ізабеллу  Рафаїлівну, доктора  філологічних  наук,  професора, 
заслуженого працівника освіти України; 

завідувача  кафедри перекладу  ГІ –  Гладуш  Надію  Федорівну, 
кандидата філологічних наук, професора; 

завідувача кафедри теорії та історії педагогіки ГІ –  Чернуху Надію 
Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора; 

завідувача кафедри фізичного  виховання  ГІ –  Єретика  Анатолія 
Анатолійовича, кандидата педагогічних наук, доцента; 

завідувача кафедри загальної,  вікової  та  педагогічної  психології  
ІПСП –  Сергєєнкову  Оксану  Павлівну,  доктора  психологічних  наук, 
професора; 

завідувача  кафедри  соціальної  педагогіки  та  корекційної  освіти 
ІПСП –  Веретенко  Тетяну  Григорівну,  кандидата  педагогічних  наук, 
професора; 

завідувача кафедри анатомії і фізіології людини ІПСП –  Маруненко 
Ірину Михайлівну, кандидата біологічних наук, доцента; 

завідувача кафедри теорії та методики музичного мистецтва ІМ – 
Олексюк Ольгу Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора; 

завідувача  кафедри фінансів,  менеджменту  та  економіки  ІС – 
Зеліско Інну Михайлівну, доктора економічних наук, доцента; 

завідувача кафедри державного управління та управління освітою 
ІС –  Гонюкову  Лілію  Василівну,  доктора  наук  з  державного  управління, 
доцента; 

завідувача  кафедри інформатики  ІС –  Бушму  Олександра 
Володимировича, доктора технічних наук, професора;

завідувача  науково-дослідної  лабораторії інформатизації  освіти – 
Буйницьку Оксану Петрівну, кандидата педагогічних наук, доцента;

завідувача  науково-дослідної  лабораторії літературознавства – 
Поліщука Ярослава Олексійовича, доктора філологічних наук, професора;

завідувача науково-дослідної лабораторії розвитку людини – Міляєву 
Валерію Робертівну, доктора психологічних наук, доцента;

завідувача  науково-дослідної  лабораторії  соціології –  Михайлича 
Олександра Володимировича, кандидата соціологічних наук.
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професора  кафедри української  літератури,  компаративістики  і  
соціальних  комунікацій  ГІ  –  Васьківа  Миколу  Степановича,  доктора 
філологічних наук, професора;

професора  кафедри англійської  філології  ГІ –  Чеснокову  Ганну 
Вадимівну, кандидата філологічних наук, доцента;

професора кафедри світової літератури ГІ – Кузьменка Володимира 
Івановича, доктора філологічних наук, професора;

професора  кафедри теорії  та  історії  педагогіки  ГІ –  Паламарчук 
Ларису Борисівну, кандидата педагогічних наук, професора; 

професора  кафедри загальної,  вікової  та  педагогічної  психології  
ІПСП – Хазратову Нігору Вікторівну, доктора психологічних наук, доцента;

професора  кафедри інструментально-виконавської  майстерності 
ІМ –  Полянського  В’ячеслава  Анваровича,  заслуженого  діяча  мистецтв 
України, професора;

професора кафедри академічного та естрадного вокалу ІМ – Бокоча 
Василя Андрійовича, Народного артиста України;

професора  кафедри філософії  ІС –  Ковальчук  Наталію  Дмитрівну, 
доктора філософських наук, доцента;

професора  кафедри всесвітньої  історії  ІС  –  Драч  Оксану 
Олександрівну, доктора історичних наук, доцента; 

професора  кафедри всесвітньої  історії  ІС  –  Срібняка  Ігоря 
Володимировича, доктора історичних наук, професора;

професора  кафедри  інформатики  ІС –  Бессалова  Анатолія 
Володимировича, доктора технічних наук, професора.

заступника  завідувача НДЛ  інформатизації  освіти –  Грицеляка 
Богдана Ігоровича;

молодшого наукового співробітника НДЛ інформатизації освіти – 
Кочаряна Артура Борисовича; 

молодшого наукового співробітника НДЛ інформатизації освіти – 
Василенко Світлану Василівну;

провідного  наукового  співробітника НДЛ  грінчекознавства – 
Яременка Василя Васильовича, кандидата філологічних наук, професора;

молодшого  наукового  співробітника НДЛ  грінченкознавства – 
Мисливу Олену Миколаївну.


