
       

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 325 ВІД 04.08.2021 РОКУ 

 

§ 1. 

 

Затвердити розклад та призначити предметні та апеляційну комісії по прийому до 

аспірантури у вересні 2021 року в складі: 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 

1.  Додатковий іспит  

для вступників на 

спеціальність  
281 – публічне управління та 

адміністрування 

Голова комісії: 

Комаха Л.Г., д.філос.н., проф. 
Члени комісії: 
Гошовська В.А., д.політ.н., проф., 

Нестеряк Ю.В., д.н.держ.упр., 

Дяченко С.А., д.н.держ.упр. 
 

10.09.2021 р. 

900 

ауд. 309 

(Корпус 

ННІ публічного 

управління та 

державної служби 

 вул. Антона Цедіка, 20) 

2.  Публічне управління  

та адміністрування  

281 

Голова комісії: 
Комаха Л.Г., д.філос.н., проф. 

Члени комісії: 
Зубчик О.А., д.н.держ.упр., доц., 

Колтун В.С., д.н.держ.упр., проф., 

Ситник Г.П., д.н.держ.упр., проф. 
 

16.09.2021 р. 

900 

ауд. 309 

(Корпус 

ННІ публічного 

управління та державної 

служби 

 вул. Антона Цедіка, 20) 

3.  Апеляційна комісія для 

вступників на спеціальність 

281 – публічне управління та 

адміністрування  

Голова комісії:  

Толстанова Г.М., д.біол.н., проф., проректор  

Члени комісії: 

Лікарчук Н.В., д.політ.н, проф., 

Ткаченко І.В., к.політ.н. 

 

 

§ 2. 

Роботу затверджених комісій по прийому вступного іспиту з іноземної мови до 

аспірантури у вересні 2021 року поширити на вступників до Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби в складі: 

 

 Англійська мова 

 
Голова комісії: 

Шабуніна В.В., к.ю.н., доц., зав. каф.   

Члени комісії: 

Мусієнко А.П., к.філол.н., доц., 

Тихонова Т.Б., к.психол.н., доц. 

13.09.2021 р. 

1100 

ауд. 423 

(Головний корпус) 

 Німецька мова Голова комісії: 

Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   

Члени комісії: 
Гуменюк О. О., к.філол.н., доц., 

Касяненко Д. С.. к.філол.н., доц., 

Лалаян Н. В., к.філол.н., доц. 

 

14.09.2021 р. 

1100 

ауд.103 

(Корпус Інституту 

філології) 
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 Французька мова Голова комісії: 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   

Члени комісії: 

Крючков Г.Г., д.філол.н., проф.,  

Скрипник А.В., к.філол.н., доц., 

Лабенко О. А., к.філол.н., доц. 

 

15.09.2021 р. 

1100 

ауд.60 

(Корпус Інституту 

філології) 

 Іспанська мова Голова комісії: 

Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   

Члени комісії: 
Гетьман З.О., д.філол.н., проф., 

Корбозерова Н. М., д.філол.н., проф., 

Сингаївська Г.В., к.філол.н., доц. 

 

15.09.2021 р. 

1300 

ауд. 60 

(Корпус Інституту 

філології) 

 Італійська мова Голова комісії: 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   

Члени комісії: 
Крючков Г.Г., д.філол.н., проф., 

Охріменко В.І., д.філол.н., проф., 

Толстова О.Л., к.філол.н., доц. 

 

15.09.2021 р. 

1500 

ауд.60 

(Корпус Інституту 

філології) 

 Польська мова Голова комісії: 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   

Члени комісії: 
Черниш Т. О., д.філол.н., проф., 

Демяненко Н.Б., к.філол.н., доц., 

Хайдер Т.В., к.філол.н., доц. 

 

14.09.2021 р. 

1400 

ауд.97 

(Корпус Інституту 

філології) 

 

§ 3. 

 

Призначити відповідальних осіб за прийом документів, оформлення особових справ 

вступників до аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти  
 

Факультет / інститут 

П.І.Б. відповідальної особи  

за прийом документів і оформлення особових 

справ 

П.І.Б. відповідальної особи  

за внесення даних до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

Навчально-науковий 

інститут публічного 

управління та 

державної служби 

Савченко Сергій Іванович, завідувач 

сектору організації наукової роботи 

відділу підготовки науково-педагогічних 

кадрів. 

Щур Наталія Олегівна, провідний 

фахівець відділу організаційного 

забезпечення навчального процесу, 

Ушакова Оксана Іванівна, провідний 

фахівець сектору організації наукової 

роботи відділу підготовки науково-

педагогічних кадрів. 

Ушакова Оксана Іванівна, провідний 

фахівець сектору організації наукової 

роботи відділу підготовки науково-

педагогічних кадрів 

 


