
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

щодо набору в аспірантуру 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  

у 2021 році у такому складі: 

 

голова комісії: 

 

заступник 

голови комісії 

Лук’янова Л.Б. – директор Інституту, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН 

України; 

 

   

    Вовк М.П. – гарант освітньо-наукової програми зі 

спеціальності 011  «Освітні, педагогічні науки», 

головний науковий співробітник     відділу змісту і 

технологій навчання дорослих, доктор педагогічних 

наук; 

відповідальний 

секретар комісії 

      Шарошкіна Н.Г. – завідувач аспірантурою і 

докторантурою ;  

 

ВІДБІРКОВА КОМІСІЯ: 

 

 

голова комісії:        Тринус О.В. –  вчений секретар Інституту,  кандидат 

педагогічних наук. 

 

секретар комісії:  Шарошкіна Н.Г. – завідувач аспірантурою і 

докторантурою;  

 

члени комісії:          Аніщенко О.В. – завідувач відділу андрагогіки, доктор 

педагогічних наук,  професор; 

 

Султанова Л.Ю. – завідувач відділу змісту і технологій 

навчання дорослих, доктор педагогічних наук; 

 

Сотська Г.І. – заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту, доктор 

педагогічних наук, член-кор. НАПН України; 

 

Становських З.Л. – гарант освітньо-наукової програми 

зі спеціальності 053   «Психологія», провідний науковий 

співробітник відділу  психології праці, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник. 

 

  



ПРЕДМЕТНІ КОМІСІЇ на вступні іспити: 

голова комісії: Хомич Л.О. – заступник директора з наукової роботи 

Інституту,  доктор педагогічних наук, професор; 

 

зі спеціальності        -    011  «Освітні, педагогічні науки»,  «Дослідницька 

пропозиція»: 

 

члени комісії:      Сотська Г.І. – заступник директора з науково-                   

експериментальної роботи Інституту, доктор 

педагогічних наук, член-кор. НАПН України; 

 

Лук’янова Л.Б. – директор Інституту, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України. 

 

 

 

зі спеціальності  -  «Іноземна мова» 

(німецька) 

голова комісії: Хомич Л.О. – заступник директора з наукової роботи 

Інституту,  доктор педагогічних наук, професор; 

 

 

члени комісії:      Авшенюк Н.М. – завідувач відділу зарубіжних систем 

педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

доктор педагогічних наук (англійська  мова); 

  

  

                                  Марусинець М.М. – старший науковий співробітник 

відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, кандидат філологічних  наук 

(німецька мова). 

 

 

 

зі спеціальності  -  « Іноземна мова» 

(англійська) 

 

Авшенюк Н.М. –  завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 

і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук 

(англійська  мова); 

 



Котун К.В.    –  старший науковий співробітник відділу зарубіжних 

систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

кандидат філологічних  наук (англійська мова). 

 

зі спеціальності  -   «Іноземна мова» 

(французька) 

 

Авшенюк Н.М. – завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 

освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук 

(англійська  мова); 

 

 

Вінічук Л. С.,  –    к.пед н., доцент, завідувачка кафедри романо-германскої 

філології Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова   
 

зі спеціальності  -   053   «Психологія», 

 «Дослідницька пропозиція»: 

 

голова комісії: Хомич Л.О. – заступник директора з наукової роботи 

Інституту,  доктор педагогічних наук, професор; 

 

 

члени комісії:      Рибалка  В.В. – головний науковий співробітник відділу 

психології праці, доктор психологічних наук, професор; 

 

Помиткін Е.О. – завідувач відділу психології праці, доктор 

психологічних наук, професор. 

 

АПЕЛЯЦІЙНА   КОМІСІЯ: 

 

голова комісії:       Кучерявий О.Г. – провідний науковий співробітник змісту та 

організації педагогічної освіти, доктор педагогічних наук,  

професор. 

 

члени комісії:       Філіпчук Н.О. – голова профспілкового комітету, кандидат 

педагогічних наук, провідний  науковий співробітник. 

  

                                Калюжна Т. Г. – старший науковий співробітник                

                                відділу андрагогіки, кандидат філософських наук. 
 

 


