
       
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
 
 
 

НАКАЗ 
 
 

31.05.2019  № 284-34  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

§ 1. 
 
 

Затвердити розклад та призначити предметні комісії по прийому вступного іспиту з 
іноземної мови до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2019 року в складі: 

 
 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
 
 

Історичний факультет 
Філософський факультет 

 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. 

16.09.2019 р. 
11.00 

ауд. 423 
(Головний 

корпус) 
 
 

Про затвердження складу предметних комісій 
та розкладу проведення прийому вступних іспитів до 
аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2019 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. 
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НІМЕЦЬКА МОВА 
 

 
 

(Механіко-математичний 
факультет 
Факультет комп’ютерних 
наук та кібернетики 
Факультет інформаційних 
технологій 
Фізичний факультет  
Факультет радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних 
систем 
Інститут високих технологій 
Хімічний факультет 
ННЦ «Інститут біології та 
медицини» 
ННІ «Інститут геології» 
Історичний факультет 
Економічний факультет 
Філософський факультет 
Інститут філології 
Інститут журналістики 
Географічний факультет 
Факультет психології  
Факультет соціології  
Військовий інститут) 

Голова комісії: 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   
Члени комісії: 
Гуменюк О.О., к.філол.н., доц., 
Кожедуб Л.Г., к.пед.н., доц., 
Антюхова Н.І., к.психол.н., ст.викл. 

16.09.2019 р. 
10-00 

ауд.103 
(Корпус 

Інституту 
філології) 
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ФРАНЦУЗЬКА МОВА 
 

 (Механіко-математичний 
факультет 
Факультет комп’ютерних 
наук та кібернетики 
Факультет інформаційних 
технологій 
Фізичний факультет  
Факультет радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних систем 
Інститут високих 
технологій 
Хімічний факультет 
ННЦ «Інститут біології 
та медицини» 
ННІ «Інститут геології» 
Історичний факультет 
Економічний факультет 
Філософський факультет 
Інститут філології 
Інститут журналістики 
Географічний факультет 
Факультет психології  
Факультет соціології  
Військовий інститут 
 
 

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., 
Федченко О.Д., к.філол.н., доц. 

16.09.2019 р. 
12-00 
ауд.60 

(Корпус 
Інституту 
філології) 
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ІСПАНСЬКА МОВА 
 

 (Механіко-математичний 
факультет 
Факультет комп’ютерних 
наук та кібернетики 
Факультет інформаційних 
технологій 
Фізичний факультет  
Факультет радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних систем 
Інститут високих 
технологій 
Хімічний факультет 
ННЦ «Інститут біології 
та медицини» 
ННІ «Інститут геології» 
Історичний факультет 
Економічний факультет 
Філософський факультет 
Інститут філології 
Інститут журналістики 
Географічний факультет 
Юридичний факультет 
Факультет психології  
Факультет соціології  
Військовий інститут 

Голова комісії: 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   
Члени комісії: 
Крючков Г.Г., д.філол.н., проф.,  
Гетьман З.О., д.філол.н., проф., 
Сингаївська Г.В., к.філол.н., доц. 

16.09.2019 р. 
13-00 

ауд. 60 
(Корпус 

Інституту 
філології) 
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ІТАЛІЙСЬКА МОВА 
 

(Механіко-математичний факультет 
Факультет комп’ютерних наук та 
кібернетики 
Факультет інформаційних технологій 
Фізичний факультет  
Факультет радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем 
Інститут високих технологій 
Хімічний факультет 
ННЦ «Інститут біології та медицини» 
ННІ «Інститут геології» 
Історичний факультет 
Економічний факультет 
Філософський факультет 
Інститут філології 
Інститут журналістики 
Географічний факультет 
Юридичний факультет 
Факультет психології  
Факультет соціології 
Інститут міжнародних відносин  
Військовий інститут 

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. 

16.09.2019 р. 
14-00 
ауд.60 

(Корпус 
Інституту 
філології) 

 
 
 
 
 

ПОЛЬСЬКА МОВА 
 

(Механіко-математичний факультет 
Факультет комп’ютерних наук та 
кібернетики 
Факультет інформаційних технологій 
Фізичний факультет  
Факультет радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем 
Інститут високих технологій 
Хімічний факультет 
ННЦ «Інститут біології та медицини» 
ННІ «Інститут геології» 
Історичний факультет 
Економічний факультет 
Філософський факультет 
Інститут філології 
Інститут журналістики 
Географічний факультет 
Юридичний факультет 
Факультет психології  
Факультет соціології 
Інститут міжнародних відносин  
Військовий інститут 

Голова комісії: 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., 
директор   
Члени комісії: 
Дем’яненко Н.Б., к.філол.н., доц., 
Хайдер Т.В., к.філол.н., доц., 
Байдацька С.С., к.філол.н., 
асистент 

16.09.2019 р. 
15-00 
ауд.97 

(Корпус 
Інституту 
філології) 

 
 
 

§ 2. 
 
Затвердити розклад та призначити предметні комісії по прийому вступного іспиту зі 

спеціальностей до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2019 року в складі:  
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
 

1. 
 
Релігієзнавство  
031 
 

Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан  
Члени комісії: 
Конотоп Л.Г., д.філос.н., проф., 
Харьковщенко Є.А., д.філос.н., проф., 
Швед З.В., д.філос.н., доц. 
 

18.09.2019 р. 
1000 

ауд. 309 
(Головний корпус) 

 

2. 
 
Філософія  
033 

Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Шашкова Л.О., д.філос.н., проф., 
Панченко В.І., д.філос.н., проф., 
Хоменко І.В., д.філос.н., проф., 
Кононенко Т.П., д.філос.н., доц. 

18.09.2019 р. 
1200 

ауд. 326 
(Головний корпус) 

 
 

3. 
 
Культурологія   
034 

Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Павлова О.Ю., д.філос.н., проф., 
Панченко В.І., д.філос.н., проф., 
Рогожа М.М., д.філос.н., проф. 

18.09.2019 р. 
1100 

ауд. 320 
(Головний корпус) 

 

4. 
 
Політологія  
052 

Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Цвих В.Ф., д.політ.н., проф., 
Шляхтун П.П., д.філос.н., проф., 
Батрименко О.В., д.політ.н., доц., 
Малкіна Г.М., д.політ.н., доц. 
 

18.09.2019 р. 
1300 

ауд. 330 
(Головний корпус) 

 

5. 
 
Публічне управління та 
адміністрування  
281 
 

Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Воротін В.Є., д.держ.упр., проф., 
Ситник Г.П., д.держ.упр., проф., 
Неліпа Д.В., д.політ.н., доц., 
Зубчик О.А., к.політ.н., доц. 

18.09.2019 р. 
1400 

ауд. 317 
(Головний корпус) 

 

 
Додаткові іспити 

 
6.  Історія релігій 

 
Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан  
Члени комісії: 
Харьковщенко Є.А., д.філос.н., проф., 
Швед З.В., д.філос.н., доц. 
 

12.09.2019 р. 
1000 

ауд. 309 
(Головний корпус) 

7.  Історія філософії Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Кононенко Т.П., д.філос.н., проф., 
Алєксандрова О.В., д.філос.н., проф. 
 

12.09.2019 р. 
1100 

ауд. 323 
(Головний корпус) 
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8.  Теорія та історія 

культури 
Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Павлова О.Ю., д.філос.н., проф., 
Панченко В.І., д.філос.н., проф., 
Живоглядова І.В, к.філос.н., доц., 
Шинкаренко О.В., к.філос.н., доц. 

12.09.2019 р. 
1200 

ауд. 320 
(Головний корпус) 

 

9.  Теорія та історія 
політичної науки 

Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Салтовський О.І., д.політ.н., проф., 
Батрименко О.В., д.політ.н., доц., 
Малкіна Г.М., д.політ.н., доц. 

12.09.2019 р. 
1300 

ауд. 330 
(Головний корпус) 

 

10.  Теорія та історія 
державної служби 

Голова комісії: 
Конверський А.Є., д.філос.н., проф., декан 
Члени комісії: 
Ситник Г.П., д.держ.упр., проф., 
Неліпа Д.В., д.політ.н., доц., 
Канавець М.В., к.держ.упр., доц. 

12.09.2019 р. 
1400 

ауд. 317 
(Головний корпус) 

 

 
 

§ 3. 
 
Призначити апеляційні комісії в складі:  
 

Апеляційна комісія з іноземних мов 
Голова комісії: 
Мартинюк В.С., д.б.н., проф., проректор 
Члени комісії: 

Кафедра іноземних мов 
природничих факультетів 

1. Вощевська О.В., к.пед.н., доц., доц. каф. іноземних 
мов природничих факультетів 

2. Лященко О.А., к.філол.н., доц. каф. іноземних мов 
природничих факультетів 
 

Кафедра англійської філології 
та міжкультурної комунікації 

1. Козловська Т.П., к.філол.н., доц., доц. каф. 
англійської філології та міжкультурної комунікації 
 

Кафедра романської філології 1. Бурмістенко Т.В., к.філол.н., доц., доц. каф. 
романської філології, 

2. Артемова Л.М., к.філол.н., доц., доц. каф. романської 
філології, 
 

Кафедра полоністики 1. Гончаренко Б.Б., к.філол.н., асистент каф. 
полоністики 
 

Кафедра іноземних мов 
хіміко-фізичних факультетів 

1. Борисенко П.А., к.філол.н., доц., доц. каф. іноземних 
мов хіміко-фізичних факультетів 

2. Безпаленко А.М., д.філол.н., проф., проф. каф. 
іноземних мов хіміко-фізичних факультетів 
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Кафедра іноземних мов 
математичних факультетів 

1. Ісаєва С.Д., к.пед.н., доц. каф. іноземних мов 
математичних факультетів 

2. Семенко С.М., к.філол.н., асистент  каф. іноземних 
мов математичних факультетів 
 

Кафедра іноземних мов 
історичного та філософського 
факультетів 

1. Шевченко О.Ф., к.філол.н,. доц., доц. каф. іноземних 
мов історичного та філософського факультетів 

2. Даниліна С.Ю., к.філол.н., асистент  каф. іноземних 
мов історичного та філософського факультетів 

 
Кафедра іноземних мов 
факультетів психології та 
соціології 

1. Малій А.С., к.філол.н., доц. каф. іноземних мов 
факультетів психології та соціології 

2. Сива Л.О., старший викладач каф. іноземних мов 
факультетів психології та соціології 

Німецька мова 1. Кучма О.І., к.філол.н., доц., доц каф. германської 
філології та перекладу 

 
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 

Апеляційна комісія для вступників на 
спеціальність  
031 - релігієзнавство  
 

Голова комісії: 
Мартинюк В.С., д.б.н., проф., проректор 
Члени комісії: 
Кондратьєва І.В., д.філос.н., доц., 
Сарапін О.В., к.філос.н., доц. 
 

Апеляційна комісія для вступників на 
спеціальність  
033 - філософія  

Голова комісії: 
Мартинюк В.С., д.б.н., проф., проректор 
Члени комісії: 
Руденко С.В., д.філос.н., доц., 
Щербина О.Ю., д.філос.н., доц. 
 

Апеляційна комісія для вступників на 
спеціальність  
034 - культурологія   

Голова комісії: 
Мартинюк В.С., д.б.н., проф., проректор 
Члени комісії: 
Кривда Н.Ю., д.філос.н., проф., 
Стоян С.П., д.філос.н., доц. 

Апеляційна комісія для вступників на 
спеціальність  
052 - політологія  

Голова комісії: 
Мартинюк В.С., д.б.н., проф., проректор 
Члени комісії: 
Обушний М.І., д.політ.н., проф., 
Колюх В.В., д.політ.н., доц. 
 

Апеляційна комісія для вступників на 
спеціальність  
281 - публічне управління та 
адміністрування  
 

Голова комісії: 
Мартинюк В.С., д.б.н., проф., проректор 
Члени комісії: 
Петренко І.І., д.політ.н., доц., 
Ткаченко І.В., к.політ.н., доц. 

 
Проректор  
з наукової роботи  В.С. МАРТИНЮК  

 
Погоджено:  

Начальник юридичного відділу  І.В. САЛЕНКО  


	Про затвердження складу предметних комісій та розкладу проведення прийому вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2019 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.
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