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Про внесення змін до наказу «Про 
роботу відбіркової комісії 
інституту для прийому вступників 
у 2017 р.»

Для оптимізації роботи відбіркової комісії інституту у 2017 році, -

1. Виключити зі складу відбіркової комісії викладача кафедри 
психології Яремчук Вікторію Олександрівну.

2. Включити до складу відбіркової комісії у якості технічного 
секретаря -  Євась Тетяну Володимирівну, старшого викладача кафедри 
економіки та менеджменту.

3. Включити до складу відбіркової комісії Кожухівську Ганну 
Богданівну, відповідальну за профорієнтаційну роботу інституту.

4. Доповнити склад предметних екзаменаційних комісій для 
проведення вступних іспитів та співбесід у 2017 році (Додаток 1).

5. Виключити зі складу фахових атестаційних комісій для проведення 
конкурсних вступних випробувань для вступу на навчання на базі раніше 
здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів атестаційну комісію з фаху «Облік 
і аудит», «Облік і оподаткування».

6. Змінити склад фахової атестаційної комісії з фаху «Фінанси, 
банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит» для проведення 
конкурсних вступних випробувань для вступу на навчання на базі раніше 
здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів у 2017 році та затвердити її у 
такому складі: Балахонова Олеся Василівна -  голова комісії, доктор 
економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту; Швед 
Вадим Валерійович -  член комісії, кандидат економічних наук, професор

НАЕГАЗУЮ:



кафедри економіки та менеджменту; Сіташ Тетяна Дмитрівна -  член комісії, 
кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту;

7. Внести зміни до складу атестаційних комісій з фаху 
«Документознавство, інформаційна діяльність», «Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа»: Голова комісії: Мазуркевич О.П., кандидат наук з 
культурології, доцент кафедри соціальних технологій; Ільницький М.П., член 
комісії, старший викладач кафедри соціальних технологій; Рудик С.Л., член 
комісії, старший викладач кафедри соціальних технологій.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на відповідального 
секретаря відбіркової комісії Ілініч С.Ю/

Директор Г.В. Давиденко



Додаток 1
до наказу № від « |0  » ЩІЩНІ 2017 р.

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

Предметна комісія з української мови та літератури:
Ляшкова Наталія 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 української мови (магістратура):
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 педагогіки:
Давнденко Ганна Віталіївна -  голова комісії, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри економіки та менеджменту Вінницького соціально- 
економічного інституту;
Костенко Наталя Іванівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту.

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

Предметна комісія з теорії держави і права:
Ваколюк Сергій Миколайович -  доктор філософії в галузі права, завідувач 
кафедри правознавства Вінницького соціально-економічного інституту; 
Мисак Олена Ігорівна -  старший викладач кафедри правознавства 
Вінницького соціально-економічного інституту.

Предметна комісія з історії економіки та економічної думки:
Балахонова Олеся Василівна - голова комісії, доктор економічних наук, 
професор кафедри економіки та менеджменту Вінницького соціально- 
економічного інституту;



кафедри економіки та менеджменту; Сіташ Тетяна Дмитрівна -  член комісії, 
кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту;

7. Внести зміни до складу атестаційних комісій з фаху 
«Докумедтознавство, інформаційна діяльність», «Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа»: Голова комісії: Мазуркевич О.П., кандидат наук з 
культурології, доцент кафедри соціальних технологій; Ільницький М.П., член 
комісії, старший викладач кафедри соціальних технологій; Рудик С.Л., член 
комісії, старший викладач кафедри соціальних технологій.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на відповідального 
секретаря відбіркової комісії Ілініч С.Ю/

Директор Г.В. Давиденко


