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Про роботу відбіркової комісії 
інституту для прийому вступників 
у 2017 р.

о

На виконання Положення про приймальну комісію, затвердженого 
Наказом Університету «Україна» від 28.12.2015 р. №158, на підставі 
Положення про відбіркову комісію Вінницького соціально-економічного 
інституту Університету «Україна» для забезпечення діяльності відбіркової 
комісії та з метою організації прийому вступників до Вінницького соціально- 
економічного інституту Університету «Україна» у 2017 році, -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такий склад відбіркової комісії інституту на 2017 р.:

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

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

Члени комісії: Швед Вадим Валерійович, начальник відділу навчально- 
методичної роботи;
Найчук Вікторія Віталіївна, доцент кафедри психології; 
Ваколюк Сергій Миколайович, завідувач кафедри 
правознавства;
Костенко Наталія Іванівна, завідувач кафедри соціальних 
технологій;
Котик Інна Олександрівна, заступник завідувача кафедри 
психології;
Чаланова Раїса Іванівна, завідувач кафедри реабілітаційних 
технологій;
Яремчук Вікторія Олександрівна, старший викладач 
кафедри психології, відповідальний за профорієнтаційну 
роботу інституту;



Осійський Юрій Олександрович, старший викладач 
кафедри соціальних технологій, відповідальний за 
профорієнтаційну роботу інституту;
Жукова Ольга Анатоліївна, голова профспілкової 
організації інституту;
Ликова Лада, президент студентського парламенту, студент 
соціально-економічного факультету;
Осійська Вікторія Валентинівна, технічний секретар 
приймальної комісії;
Якобчук Людмила Михайлівна, уповноважена особа 
відбіркової комісії з питань прийняття та розгляду 
електронних заяв.

2. Склад предметних екзаменаційних комісій для проведення 
вступних іспитів та співбесід у 2017 році затвердити (Додаток 1).

3. Склад фахових атестаційних комісій для проведення конкурсних 
вступних випробувань для вступу на навчання на базі раніше здобутих 
освітньо-кваліфікаційних рівнів у 2017 р. затвердити (Додаток 2).

Директор V  А - Г.В. Давиденко

НАДАТИ:
Адміністратор бази даних
Відділ навчально-методичної роботи
Кафедра правознавства
Кафедра соціальних технологій
Кафедра психології
Кафедра реабілітаційних технологій
Кафедра економіки та менеджменту



Додаток 1
до наказу № №9 від « аа » ди сі о и сдо 2016 р.

Склад предметних екзаменаційних комісій для проведення 
вступних іспитів та співбесід у  2017році

Предметна комісія з української мови та літератури:
Ілініч Світлана Юріївна -  голова комісії, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри соціальних технологій;
Ляшкова Наталія Олександрівна -  член комісії, старший викладач кафедри 
соціальних технологій.

Предметна комісія з математики:
Ільницький Микола Петрович -  голова комісії, старший викладач кафедри 
соціальних технологій;
Оленич Вікторія Петрівна -  член комісії, асистент кафедри психології. 

Предметна комісія з біології:
Чаланова Раїса Іванівна -  голова комісії, доктор медичних наук, завідувач 
кафедри реабілітаційних технологій;
Куц Олександра Олександрівна -  член комісії, викладач кафедри 
реабілітаційних технологій.

Предметна комісія з історії України:
Вітюк Олександр Олегович -  член комісії, кандидат історичних наук, 
старший викладач кафедри соціальних технологій.
Антонкж Євгеній Володимирович -  член комісії, асистент кафедри 
правознавства.

Предметна комісія з іноземної мови:
Костенко Наталя Іванівна -  голова комісії, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальних технологій;
Гальчак Ніна Павлівна -  член комісії, старший викладач кафедри соціальних 
технологій.

Заступник директора 
з науково-педагогічної роботи



Додаток 2
до наказу № 40Я від « ^  » А.исіоипМ 2016 р.

0

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

освітньо-кваліфікаційних рівнів

Атестаційна комісія з фаху «Фізична реабілітація»:
Чаланова Раїса Іванівна -  голова комісії, доктор медичних наук, завідувач 
кафедри реабілітаційних технологій;
Ломинога Сергій Іванович -  член комісії, кандидат медичних наук, старший 
викладач кафедри реабілітаційних технологій;
Куц Олександра Олександрівна -  член комісії, викладач кафедри 
реабілітаційних технологій.

Атестаційна комісія з фаху «Психологія»:
Заброцький Михайло Михайлович голова комісії, кандидат педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри психології;
Котик Інна Олександрівна -  член комісії, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології;
Яремчук Вікторія Олександрівна -  член комісії, старший викладач кафедри 
психології.

Атестаційна комісія з фаху «Соціальна робота»:
Давиденко Ганна Віталіївна -  голова комісії, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри соціальних технологій;
Костенко Наталя Іванівна -  член комісії, кандидат педагогічних наук, 
завідувач кафедри соціальних технологій;
Ляшкова Наталя Олександрівна -  член комісії, старший викладач кафедри 
соціальних технологій.

Атестаційна комісія з фаху «Фінанси, банківська справа та 
страхування» і «Фінанси і кредит»:
Ш вед Вадим Валерійович -  голова комісії, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та менеджменту;
Балахонова Олеся Василівна -  член КОМІСІЇ, Д О К Ю р  С К О ІіиМ І'і і іИ Л  іч, 

професор кафедри економіки та менеджменту;
Жукова Ольга Анатоліївна -  член комісії, старший викладач кафедри 
економіки та менеджменту.

Атестаційна комісія з фаху «Облік і аудит», «Облік і оподаткування»: 
Швед Вадим Валерійович -  голова комісії, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та менеджменту;
Балахонова Олеся Василівна -  член комісії, доктор економічних наук, 
професор кафедри економіки та менеджменту;
Жукова Ольга Анатоліївна -  член комісії, старший викладач кафедри 
економіки та менеджменту.



Атестаційна комісія з фаху «Менеджмент» та «Публічне 
адміністрування»:
Швед Вадим Валерійович -  голова комісії, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та менеджменту;
Балахонова Олеся Василівна -  член комісії, доктор економічних наук, 
професор кафедри економіки та менеджменту;
Євась Тетяна Володимирівна -  член комісії, старший викладач кафедри 
економіки та менеджменту.

Атестаційна комісія з фаху «Правознавство» та «Право»:
Ваколюк Сергій Миколайович -  голова комісії, доктор філософії у галузі 
права, завідувач кафедри правознавства;
Безносюк Андрій Миколайович -  член комісії, кандидат юридичних наук 
доцент кафедри правознавства.
Мисак Олена Ігорівна -  член комісії, старший викладач кафедри 
правознавства.

Атестаційна комісія з фаху «Документознавство та інформаційна 
діяльність», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:
Ілініч Світлана Юріївна -  голова комісії, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри соціальних технологій;
Ільницький Микола Петрович -  член комісії, старший викладач кафедри 
соціальних технологій;
Ляшкова Наталя Олександрівна -  член комісії, старший викладач кафедри 
соціальних технологій.

Заступник директора 
з науково-педагогічної роботи


