
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 01 Освіта 

016 Спеціальна освіта 

Адирхаєв С.Г.   - голова комісії 

Базиленко А.К.  - член комісії 

Холодова О.С.    - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 02 Культура і мистецтво 

022 Дизайн 

Гук Л.Й.   - голова комісії 

Ломовський А.І.   - член комісії 

Сухоцький А.П.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 02 Культура і мистецтво 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Барна Н.В.   - голова комісії 

Степанова О.А.   - член комісії 

Волинець О.О.    - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 03 Гуманітарні науки 

035 Філологія (Українська мова та література) 

Барна Н.В.   - голова комісії 

Адамчук Н.В.   - член комісії 

Ярошовець Т.І.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 03 Гуманітарні науки  

035 Філологія (Переклад) 

Барна Н.В.   - голова комісії 

Єнг І.С. - член комісії 

Григоренко Н.В.  - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки  

053 Психологія 

Османова А.М.   - голова комісії 

Хорунженко Г.В.  - член комісії 

Масленікова І.В.  - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 06 Журналістика 

061 Журналістика (Видавнича справа та редагування) 

Барна Н.В.   - голова комісії 

Сєриков А.Н.    - член комісії 

Ярошовець Т.І.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 06 Журналістика 

061 Журналістика (Журналістика) 

Барна Н.В.   - голова комісії 

Сєриков А.Н.   - член комісії 

Ярошовець Т.І.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 07 Управління та адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

Нестеренко С.С.   - голова комісії 

Нечипорук Н.В.   - член комісії 

Забута Н.В.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 07 Управління та адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Нестеренко С.С.   - голова комісії 

Захарчук О.В.   - член комісії 

Забута Н.В.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 07 Управління та адміністрування 

073 Менеджмент 

 Нестеренко С.С.   - голова комісії 

Дубас Р.Г.   - член комісії 



Семененко О.В.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 07 Управління та адміністрування 

075 Маркетинг 

Нестеренко С.С.   - голова комісії 

Дубас Р.Г.  - член комісії 

Кутліна І.Ю.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 08 Право 

081 Право 

Терещенко А.Л.   - голова комісії 

Хорт І.В.   - член комісії 

Фаст О.О.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 09 Біологія 

091 Біологія 

Мовчан В.О.   - голова комісії 

Тугай Т.І.   - член комісії 

Сергійчук Н.М.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 12 Інформаційні технології  

121 Інженерія програмного забезпечення 

Забара С.С.   - голова комісії 

Ізварін І.В.   - член комісії 

Зубко Р.А.    - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 12 Інформаційні технології 

122 Комп’ютерні науки 

Забара С.С. - голова комісії 

Ізварін І.В.   - член комісії 

Зубко Р.А. - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 12 Інформаційні технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

Бескровний О.І. - голова комісії 

Тимошенко А.Г.   - член комісії 

Тимошенко О.М.  - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 16 Хімічна та біоінженерія  

161 Хімічна технологія та інженерія 

Кущевська Н.Ф.   - голова комісії 

Лукашенко Т.Ф.   - член комісії 

Габ А.І.                             - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 18 Виробництво та технології  

181 Харчові технології 

Ратушенко А.Т. - голова комісії 

Калакура М.М. - член комісії 

Юліна О.І.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 22 Охорона здоров’я 

226 Фармація, промислова фармація 

Мовчан В.О.              - голова комісії 

Новиков Д.О.   - член комісії 

Катинська М.Г.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 22 Охорона здоров’я  

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Адирхаєва Л.В.   - голова комісії 

Адирхаєв С.Г.   - член комісії 

Холодова О.С.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 23 Соціальна робота 

231 Соціальна робота 

Базиленко А.К.   - голова комісії 

Іванова І.Б.   - член комісії 



Дика В.А.                - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 24 Сфера обслуговування  

242 Туризм 

Барна Н.В.   - голова комісії 

Степанова О.А.   - член комісії 

Танська Л.В.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 27 Транспорт 

274 Автомобільний транспорт 

Тропіна А.О.   - голова комісії 

Докунікін В.З.   - член комісії 

Шаповал В.В.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

281 Публічне управління та адміністрування 

Нестеренко С.С.   - голова комісії 

Дубас Р.Г.   - член комісії 

Семененко О.В.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Кіслов Д.В.   - голова комісії 

Лісовський П.М.               - член комісії 

Савич В.О.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з наукової спеціальності 

017 Фізична культура і спорт 

Адирхаєв С.Г.   - голова комісії 

Холодова О.С   - член комісії 

Адирхаєва Л.В.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з наукової спеціальності 

051 Економіка 

Дубас Р.Г.   - голова комісії 

Захарчук О.В.   - член комісії 

Нестеренко С.С.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з наукової спеціальності 

053 Психологія 

Сердюк Л.З.   - голова комісії 

Османова А.М.                - член комісії 

Хорунженко Т.В.  - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з наукової спеціальності 

081 Право 

Фрицький Ю.О.   - голова комісії 

Фрицький О.Ф.   - член комісії 

 

Фахова атестаційна комісія з наукової спеціальності 

123 Комп’ютерна інженерія 

Забара С.С.   - голова комісії 

Тимошенко А.Г.   - член комісії 

Павленко В.І.   - член комісії 

Слюсар К.С.       - член комісії 


