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Для забезпечення прийому вступників у 2017 р. та у зв’язку із 
кадровими змінами, -  ■>

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до складу предметних екзаменаційних комісій:

1.1. Вивести зі складу предметної комісії з історії України:
Вітюка Олександра Олеговича -  члена комісії, кандидата історичних 

наук, старшого викладача кафедри соціальних технологій;
Антонюка Євгенія Володимировича -  члена комісії, асистента кафедри 

правознавства.
Затвердити комісію у такому складі:
Давиденко Віталій Володимирович -  голова комісії, доктор політичних 

наук, кандидат філософських наук, доцент, Заслужений працівник соціальної 
сфери України, академік Української Академії наук.

Олійник Олеся Михайлівна -  член комісії, викладач II категорії, голова 
циклової комісії з правознавства Вінницького коледжу Університету 
«Україна».

1.2. Створити комісію з географії у такому складі:
Ваколюк Людмила Михайлівна -  голова комісії, асистент кафедри з 

правознавства.



Куц Богдана Олександрівна -  член комісії, викладач циклової комісії 
загальноосвітніх, гуманітарних та соціальних дисциплін Вінницького 
коледжу Університету «Україна».

1.3. Створити комісію з хімії у такому складі:
Галаченко Вікторія Віталіївна -  голова комісії, кандидат медичних 

наук, доцент кафедри реабілітаційних технологій.
Куц Богдана Олександрівна -  член комісії, викладач циклової комісії 

загальноосвітніх, гуманітарних та соціальних дисциплін Вінницького 
коледжу Університету «Україна».

1.4. Створити комісію з російської мови у такому складі:
Ілініч Світлана Юріївна -  голова комісії, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри соціальних технологій.
Мельник Оксана Анатоліївна -  член комісії, спеціаліст вищої категорії, 

асистент кафедри соціальних технологій.

2. Внести зміни до складу фахових атестаційних комісій:
2.1. Вивести зі складу фахової атестаційної комісії з психології 

Котик Інну Олександрівну -  члена комісії, кандидата психологічних наук, 
доцента кафедри психології, ввести Найчук Вікторію Віталіївну -  члена 
комісії, кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології.
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2.2. Змінити назву атестаційної комісії з фаху «Фізична реабілітація» 
на атестаційну комісію з фаху «Фізична реабілітація», «Фізична терапія, 
ерготерапія», «Здоров’я людини».

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

Директор / у г  Г.В. Давиденко
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з науково-педагогічної роботи


