
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

На часткову зміну та додаток до наказу 
№ 176-34 від 29.04.2021 р. «Про затвердження 
складу предметних комісій та розкладу проведення 
прийому вступних іспитів до аспірантури 
(ад’юнктури) у  вересні 2021 р., затвердження 
складу апеляційних комісій та призначення 
відповідальних осіб за прийом документів, 
оформлення особових справ вступників до 
аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

§1-

Призначити головою апеляційних комісій проректора з наукової роботи, д.б.н.. 
проф. Толстанову Г.М. замість д.е.н., проф. Жилінської О.І.

§2.

Відповідно до листа Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони 
України від 09.04.2021 року № 404/2/780 внести зміни до прийому в ад’юнктуру Військового 
інституту. Замість прийому на спеціальність 035 Філологія провести прийом на спеціальність 
052 Політологія.

Затвердити розклад та призначити предметні та апеляційну комісії по прийому до 
ад’юнктури на спеціальність 052 Політологія у вересні 2021 року в складі:

1. Додатковий іспит Голова комісії:
для вступників на Попков Б.О., к.військ.н., с.н.с., заступник
спеціальність начальника ВІ з наукової роботи
052 - політологія г. . ...Члени комісії:

Сірий С.В., к.політ.н., доц.,
Кирик B.JL, к.політ.н., доц.,
Джус O.A., к.політ.н., старший
викладач кафедри військової політології

10.09.2021

ауд. 322 
(Корпус 

Військового 
інституту)



2. Політологія 
052

3. Апеляційна комісія для
вступників на спеціальності: 
052 -  політологія;
061 -  журналістика;
081 -  право;
126 -  інформаційні системи 
та технології

Голова комісії:
Попков Б.О., к.військ.н., с.н.с., заступник 
начальника ВІ з наукової роботи 
Члени комісії:
Сірий С.В.. к.політ.н.. доц..
Кирик B.JL, к.політ.н., доц.,
Джус O.A., к.політ.н., ст. викладач 
кафедри військової політології

16.09.2021 
09 ім 

ауд. 322 
( Корпус 

Військовою 
інституту)

Голова комісії:
ТолстановаГ.М.. д.б.н.. проф.. проректор з наукової роботи 
Члени комісії:
Прохоров O.A., к.пед.н., доц., заступник начальника з 
навчальної роботи 
Мірошніченко О.В., к.т.н., с.н.с.,
Савинець О. Ю., к.ю.н.. доцент кафедри правового 
забезпечення.
Юричко A.B.. к.соц.ком.. доц. каф. військовоїжуриаіістки. 
Лісовський В.М., нач. каф. військовою переклад}.
Безбах В.Г., к.і.н., доц.

§3-

На підставі внесених зміни до правил прийому в аспірантуру Інституту філології 
(рішення Вченої ради Університету від 07.06.2021 протокол № 16), затвердити розклад та 
призначити предметні та апеляційну комісії по прийому до аспірантури на спеціальність 011 
Освітні, педагогічні науки (ОНП «Теорія та методика навчання мов і літератур) у вересні 2021 
року в складі:

Інститут філології

Додатковий іспит 
для вступників на 

спеціальність 
011 -  освітні, педагогічні 
науки

2. Освітні, педагогічні науки 
011

Голова комісії:
Романенко О. В., д.філол.н., доц.. 
заступник директора з наукової роботи 
Члени комісії:
Шовковий В. М., д.філол.н., проф., 
Сем'ян Н. В., к.пед.н., асистент, 
Кравченко А. П., асистент.

Голова комісії:
Семенюк Г. Ф., д.філол. н., проф., 
директор інституту 
Члени комісії:
Шовковий В. М., д.філол.н., проф.. 
Любашенко О. В., д.філол.н., проф., 
Смовженко Л.Г., к.філол.н., доц.

U U R 2 U 2 I  
12(>(| 

ауд. 63 
(Корпус 

Інституту 
філології)

16.09.2021 
09“  

а у д .134 
( Корпус

І 1 І С  1 И  І )  І )

філології)



Англійська мова 
(для вступників на 
спеціальність 011 -  освітні, 
педагогічні науки

Голова комісії:
Семенюк Г. Ф., д.філол.н., проф. 
директор інституту 
Склад комісії:
Сорокіна Н.В.. к.пед.н.. доц.. 
Кавицька Т. І., к.пед.н.. доц.. 
Сем'ян Н.В., к.пед.н., асистент

13.0е).2021
лік;
. і

ауд. 134 
(Корпус 

Інституту 
філології)

4. Апеляційна комісія для
вступників на спеціальність: 
011 -  освітні, педагогічні 
науки

Голова комісії:
ТолстановаГ.М., д.б.н., проф., проректор з наукової роботи 
Члени комісії:
Осідак В. В., к.пед.н., доц.,
Івахненко Т. П., к.пед.н., доц.,
Дружченко Т. П., к.пед.н., асистент

Проректор 
з наукової роботи

Погоджено:

Начальник 
юридичного відділу

Ганна ТОЛСТАНОВА

Ірина САЛЕНКО


