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вступників у 2016 р.

На виконання Положення про приймальну комісію, затвердженого Наказом 
Університету «Україна» від 25.01.2013 р. № 19 -для забезпечення діяльності 
приймальної комісії та з метою організації прийому вступників до Вінницького 
соціально-економічного інституту Університету «Україна» у 2016 році, -

НАКАЗУЮ:

1. Оновити склад відбіркової комісії інституту:
Голова комісії: Давиденко Ганна Віталіївна, директор інституту.
Відповідальний секретар відбіркової комісії:

Ілініч Світлана Юріївна, заступник директора з науково- 
педагогічної роботи;

Технічний секретар відбіркової комісії:
Осійський Юрій Олександрович, старший викладач кафедри 
соціальних технологій;

Члени комісії: Ваколюк Сергій Миколайович, завідувач кафедри бізнесу і права;
Балахонова Олеся Василівна, професор кафедри бізнесу і права; 
Корчинський Володимир Станіславович, професор кафедри 
реабілітаційних технологій;
Костенко Наталія Іванівна, заступник завідувача кафедри 
соціальних технологій;
Добровольська Вікторія Олександрівна, викладач кафедри 
психології;
Левчишина Олена Віталіївна, старший викладач кафедри 
психології;
Якобчук Людмила Михайлівна, уповноважена особа відбіркової 
комісії з питань прийняття електронних заяв;
Ликова Лада, голова студентського парламенту, студентка 2 курсу 
напряму підготовки «Правознавство».



2. Оновити склад предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних 
іспитів та співбесід (Додаток 1).
3. Оновити склад фахових атестаційних комісій для проведення конкурсних вступних 
випробувань та співбесід для вступу на навчання на базі раніше здобутих освітньо- 
кваліфікаційних рівнів (Додаток 2).
4. Призначити Якобчук Л.М., фахівця навчально-методичного відділу, уповноваженої 
особою відбіркової комісії з питань прийняття електронних заяв.
5. Для вирішення суперечливих питань та розгляду апеляцій абітурієнтів при прийомі 
на навчання на основі раніше здобутих ступенів кваліфікованого робітника, молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста затвердити оновлений склад апеляційної комісії та 
затвердити її склад (Додаток 3).
6. Апеляції розглядати на засіданнях апеляційної комісії за умови присутності 2/3 її 
складу та не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. 
Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
7. Затвердити розклад вступних випробувань та консультацій (Додаток 4).
8. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Директор 7  Г.В. Давиденко

Проект наказу вносить:
Начальник відділу навчально-методичної роботи В.В. Швед

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з 
науково-педагогічної роботи С.Ю. Ілініч



Додаток 1
до наказу від 27.06. 2016р. № 72

Склад предметних екзаменаційних комісій для проведення 
вступних іспитів та співбесід

Предметна комісія з української мови та літератури:
Ляшкова Наталя Олександрівна -  голова комісії, старший викладач кафедри 
соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту.
Мельник Оксана Анатоліївна -  член комісії, спеціаліст вищої категорії, голова 
циклової комісії загальноосвітніх, фундаментальних та соціальних дисциплін 
Вінницького коледжу Університету «Україна».

Предметна комісія з математики:
Ільницький Микола Петрович -  голова комісії, старший викладач кафедри 
соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту;
Бойко Вікторія Петрівна -  член комісії, викладач циклової комісії загальноосвітніх, 
фундаментальних та соціальних дисциплін Вінницького коледжу Університету 
«Україна».

Предметна комісія з історії України:
Очеретяний Володимир Васильович -  голова комісії, доцент кафедри соціальних 
технологій Вінницького соціально-економічного інституту;
Олійник Олеся Михайлівна -  член комісії, голова циклової комісії з правознавства 
Вінницького коледжу Університету «Україна».

Предметна комісія з географії:
Швед Вадим Валерійович -  голова комісії, доцент кафедри бізнесу і права 
Вінницького соціально-економічного інституту;
Євась Тетяна Володимирівна -  старший викладач кафедри бізнесу і права Вінницького 
соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з іноземної мови:
Давиденко Ганна Віталіївна -  голова комісії, директор інституту, доктор 
педагогічних наук, професор кафедри соціальних технологій Вінницького соціально- 
економічного інституту;
Костенко Наталя Іванівна -  заступник завідувача кафедри соціальних технологій 
Вінницького соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з педагогіки:
Давиденко Ганна Віталіївна -  голова комісії, директор інституту, доктор 
педагогічних наук, професор кафедри соціальних технологій Вінницького соціально- 
економічного інституту;
Костенко Наталя Іванівна -  заступник завідувача кафедри соціальних технологій 
Вінницького соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з макроекономіки:
Балахонова Олеся Василівна - голова комісії, професор кафедри бізнесу і права 
Вінницького соціально-економічного інституту;



Жукова Ольга Анатоліївна -  старший викладач кафедри бізнесу і права Вінницького 
соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з історії економіки та економічної думки: 
Балахонова Олеся Василівна - голова комісії, професор кафедри бізнесу і права 
Вінницького соціально-економічного інституту;
Євась Тетяна Володимирівна -  старший викладач кафедри бізнесу і права Вінницького 
соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з анатомії людини:
Ломинога Сергій Іванович -  старший викладач кафедри реабілітаційних технологій 
Вінницького соціально-економічного інституту;
Куц Олександра Олександрівна -  заступник завідувача кафедри реабілітаційних 
технологій Вінницького соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з біології:
Корчинський Володимир Станіславович -  професор кафедри реабілітаційних 
технологій Вінницького соціально-економічного інституту;
Куц Олександра Олександрівна -  заступник завідувача кафедри реабілітаційних 
технологій Вінницького соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з теорії держави і права:
Ваколюк Сергій Миколайович -  завідувач кафедри бізнесу і права Вінницького 
соціально-економічного інституту;
Мисак Олена Ігорівна -  старший викладач кафедри бізнесу і права Вінницького 
соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з хімії:
Чаланова Раїса Іванівна -  професор кафедри реабілітаційних технологій Вінницького 
соціально-економічного інституту;
Куц Олександра Олександрівна -  заступник завідувача кафедри реабілітаційних 
технологій Вінницького соціально-економічного інституту.



Склад фахових атестаційних комісій для проведення конкурсних вступних 
випробувань для вступу на навчання на базі раніше здобутих освітньо-

кваліфікаційних рівнів

З фаху «Фізична реабілітація» («Здоров’я людини»)
Корчинський В.С. -  голова комісії, професор кафедри реабілітаційних технологій. 
Ломинога С. І. -  член комісії, старший викладач кафедри реабілітаційних технологій. 
Куц О.О. -  член комісії, заступник завідувача кафедри реабілітаційних технологій.

З фаху «Психологія»
Волобуєва О.Ф. -  голова комісії, професор кафедри психології.
Найчук В.В. -  член комісії, доцент кафедри психології.
Добровольська В.О. -  член комісії, викладач кафедри психології.

З фаху «Соціальна робота»
Давиденко Г.В. -  голова комісії, директор інституту, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри соціальних технологій.
Костенко Н.І. -  член комісії, заступник завідувача кафедри соціальних технологій. 
Вітюк О.О. -  член комісії, старший викладач кафедри соціальних технологій.

З фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» («Фінанси та кредит»)
Балахонова О.В. -  голова комісії, професор кафедри бізнесу і права.
Швед В.В. -  член комісії, доцент кафедри бізнесу і права.
Жукова О.А. -  член комісії, старший викладач кафедри бізнесу і права.

З фаху «Облік і оподаткування» («Облік і аудит»)
Балахонова О.В. -  голова комісії, професор кафедри бізнесу і права.
Швед В.В. -  член комісії, доцент кафедри бізнесу і права.
Жукова О.А. -  член комісії, старший викладач кафедри бізнесу і права.

З фаху «Менеджмент» («Менеджмент організацій та адміністрування»)
Балахонова О.В. -  голова комісії, професор кафедри бізнесу і права.
Швед В.В. -  член комісії, доцент кафедри бізнесу і права.
Євась Т.В. -  член комісії, старший викладач кафедри бізнесу і права.

З фаху «Право» («Правознавство»)
Вокалюк С.М. -  голова комісії, завідувач кафедри бізнесу і права.
Очеретяний В.В. -  член комісії, доцент кафедри соціальних технологій.
Мисак О.І. -  член комісії, старший викладач кафедри бізнесу і права.

З фаху «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» («Документознавство та
інформаційна діяльність»)

Ілініч С.Ю. -  голова комісії, заступник директора з науково-педагогічної роботи, 
доцент кафедри соціальних технологій.
Ільницький М.П. -  член комісії, старший викладач кафедри соціальних технологій. 
Ляшкова Н.О. -  член комісії, старший викладач кафедри соціальних технологій.

Додаток 2
до наказу від 27.06. 2016р. № 72



Додаток 3
до наказу від 27.06. 2016р. № 72

Склад апеляційної комісії

Ілініч Світлана Юріївна -  голова комісії, заступник директора з науково- 
педагогічної роботи, відповідальний секретар відбіркової комісії.
Члени комісії:
Котик Інна Олександрівна -  доцент кафедри психології;
Чаланова Раїса Іванівна -  доцент кафедри реабілітаційних технологій;
Омельченко Олена Валеріївна -  викладач кафедри бізнесу і права;
Русин Артур -  студент 4 курсу соціально-економічного факультету.


