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У зв’язку із проведенням виборів органів студентського 
самоврядування,

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни та затвердити такий персональний склад ректорату: 
Коцур Віктор Петрович -  ректор університету, доктор істор. наук, 

професор, академік НАПН України;

Хомич Валерій Феодосійович -  перший проректор, канд. пед. наук, 
доцент;

Троценко Валерій Володимирович -  проректор з НПР, канд. пед. 
наук, доцент;

Рик Сергій Миколайович -  проректор з наукової роботи, канд. 
філософ, наук, доцент;

Погребна Людмила Миколаївна -  начальник відділу кадрів;

Яременко Ольга Іванівна -  головний бухгалтер;

Шкира Ольга Іванівна -  директор бібліотеки;

Іващенко Андрій Володимирович -  керівник соціально- 
гуманітарного відділу;

Гагаріна Ірина Станіславівна -  керівник загального відділу;

Брехунець Анатолій Іванович -  начальник навчально-виробничого 
відділу;

Закопайло Сергій Анатолійович -  голова первинної профспілкової 
організації;

Єзова Вікторія Володимирівна -  провідний фахівець;

Боголіб Тетяна Максимівна -  декан фінансово-гуманітарного 
факультету;

Куйбіда Віктор Віталійович -  декан факультету фізичного виховання;

Свириденко Оксана Михайлівна -  декан філологічного факультету;

Яценко Ліана Вікторівна -  декан факультету педагогіки і психології;

Дем'яненко Борис Леонідович -  декан історичного факультету;

Ігнатенко Наталія Вікторівна -  декан педагогічного факультету;

Гончаренко Олексій Миколайович -  декан природничо- 
технологічного факультету;



Потапенко Олександр Іванович -  канд. пед. наук, професор, 
завкафедри-професор кафедри української лінгвістики і методики навчання;

Білобровко Тетяна Іванівна — завідувач відділення післядипломної 
освіти;

Стогній Іван Петрович -  докт. філософ, наук, професор, завкафедри- 
професор кафедри філософії;

Коцур Надія Іванівна -  докт. істор. наук, професор, завкафедри- 
професор кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, голова 
науково-методичної ради;

Шапран Ольга Іллівна -  доктор пед. наук, професор, завкафедри- 
професор кафедри педагогіки, голова навчально-методичної ради;

Джуран Василь Миколайович -  завідувач кафедри біології та 
методики навчання;

Чернов Борис Олексійович -  кандидат педагогічних наук, професор, 
завкафедри-професор кафедри географії, екології і методики навчання;

Столяренко Олександр Васильович -  начальник експлуатаційно- 
технічного відділу;

Розсоха Антоніна Павлівна -  завідувач аспірантури, докторантури;

Лоха Анатолій Анатолійович -  старший викладач кафедри 
математики, інформатики та методики навчання, провідний фахівець відділу 
інформаційних технологій і моніторингу якості освіти;

Якуба Василь Володимирович -  керівник відділу інформаційних 
технологій і моніторингу якості освіти;

Молонова Ольга Сергіївна -  голова студентської ради;

Животівська Діана Миколаївна -  керівник навчально-наукового 
відділу;

Мірошніченко Денис Анатолійович -  помічник ректора;

Бойко Михайло Михайлович -  голова студентського профкому;

Луцик Оксана Олександрівна -  голова студентського наукового 
товариства;

Вдовиченко Олена Віталіївна -  керівник відділу міжнародних 
зв’язків, професійного розвитку та кар’єри;

Міранович Владислав Дмитрович -  студент 6 курсу природничо- 
технологічного факультету;

Костирко Богдан Вікторович -  студент 2 курсу історичного 
факультету.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор В.П.Коцур

Вик. Скробач В.Л.


