
 



ГОЛОВИ ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ  

(на основі повної загальної середньої освіти) 

 

Романенко Тетяна Василівна - голова предметної комісії з історії 

України 

 

Коломієць Олена Вікторівна - голова предметної комісії з української 

мови та літератури 

 

Одрібець Наталія Василівна - голова предметної комісії з математики  

 

Махінов Віктор Миколайович - голова предметної комісії з англійської 

мови 

 

Кущевська Ніна Федорівна - голова предметної комісії з хімії 

 

Мовчан Валентина Олексіївна  - голова предметної комісії з біології 

 

Зеленський Кирило Харитонович  - голова предметної комісії з фізики 

 

Бєлоусова Наталія Володимирівна  - голова предметної комісії з географії 

 

Ярошовець Тетяна Іванівна  - голова предметної комісії з російської 

мови 

 

Нестеренко Юлія Володимирівна - голова предметної комісії зі спеціальності 

«Журналістика» 

 

Дударець Володимир Миколайович - голова предметної комісії зі 

спеціальності «Дизайн» 

 

 

СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

Предметна комісія з української мови та літератури 

 

Коломієць Олена Вікторівна  - голова комісії, завідувач кафедри 

української мови, літератури та східних 

мов, кандидат філологічних наук, доцент 

Луценко Лідія Іванівна  - член предметної комісії, старший 

викладач 

Цілина Марина Миколаївна  - член предметної комісії, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

Предметна комісія з історії України 

 



Романенко Тетяна Василівна  - голова комісії, кандидат історичних 

наук, доцент 

Милько Володимир Іванович - член предметної комісії, кандидат 

історичних наук, доцент 

Качура Наталія Миколаївна  - член предметної комісії, кандидат  

  філософських наук, доцент 

 

Предметна комісія з географії 

 

Бєлоусова Наталія Володимирівна - голова комісії, завідувач кафедри 

менеджменту туризму, кандидат 

географічних наук, доцент 

Доценко Анатолій Іванович   - член предметної комісії, доктор 

географічних наук, професор 

Танська Людмила Вацлавівна - член предметної комісії, старший 

викладач кафедри менеджменту 

туризму 

 

Предметна комісія з англійської мови 

 

Махінов Віктор Миколайович - голова комісії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Ожема Інна Сергіївна - член предметної комісії, асистент 

Терещук Марія Олександрівна  - член предметної комісії, асистент 

 

Предметна комісія з хімії 

 

Кущевська Ніна Федорівна - голова комісії, доктор хімічних наук, 

професор 

Габ Ангеліна Іванівна - член предметної комісії, кандидат 

хімічних наук 

Урсуляк Лариса Василівна - член предметної комісії, старший 

викладач 

 

Предметна комісія з біології  

 

Мовчан Валентина Олексіївна - голова комісії, кандидат біологічних 

наук 

Піляшенко-Новохатній - член предметної комісії, доктор  

Анатолій Іванович  біологічних наук, професор 

Корінько Олена Василівна  - член предметної комісії, кандидат 

біологічних наук, доцент 

 

Предметна комісія з математики 

 



Одрібець Наталія Василівна - голова комісії, кандидат фізико-

математичних наук, доцент 

Тимошенко Оксана Михайлівна - член предметної комісії, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент 

Бовсуновська Катерина Володимирівна  - член предметної комісії, старший 

викладач 

 

Предметна комісія з фізики 

 

Зеленський Кирило Харитонович - голова комісії, кандидат технічних 

наук, професор 

Душанін Ян Станіславович - член предметної комісії, кандидат 

технічних наук, доцент 

Охріменко Ольга Всеволодівна - член предметної комісії, кандидат 

технічних наук, доцент 

 

Предметна комісія з російської мови 

 

Ярошовець Тетяна Іванівна  - голова комісії, доцент 

Нестеренко Юлія Вікторівна  - член комісії, кандидат філологічних 

наук, доцент 

Адамчук Наталія Василівна - член предметної комісії, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

Предметна комісія зі спеціальності «Дизайн» 

 

Дударець Володимир Миколайович - голова комісії, доктор філософії 

Гук Леонід Йосипович - член предметної комісії, заслужений 

працівник культури України, доцент 

Шугаєва Ірина Миколаївна - член предметної комісії, доцент 

 

Предметна комісія зі спеціальності «Журналістика» 

 

Нестеренко Юлія Вікторівна  - голова комісії, кандидат філологічних 

наук, доцент 

Денисенко Володимир Анатолійович  - член предметної комісії, доктор 

історичних наук, доцент 

Адамчук Наталія Василівна - член предметної комісії, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

 

СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

(для здобуття ступеня доктора філософії) 

 

Предметна комісія з філософії 

 



Бебик Валерій Михайлович - голова комісії, доктор політичних 

наук, професор  

Халамендик Вікторія Борисівна - член предметної комісії, доктор  

  філософських наук, професор 

Кочура Наталія Миколаївна - член предметної комісії, кандидат 

  філософських наук, доцент 

 

Предметна комісія з іноземної мови 

 

Махінов Віктор Миколайович - голова комісії, доктор педагогічних 

наук, професор  

Кнодель Людмила Вікторівна - член предметної комісії, доктор 

педагогічних наук, професор 

Погрібна Лариса Станіславівна - член предметної комісії, кандидат 

педагогічних наук, доцент 


