
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
 

голова комісії: 

 

заступник 

голови комісії: 

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

наук, професор, член-кор. НАПН України; 

Сотська Г.І. – заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту, доктор педагогічних 

наук, член-кор. НАПН України; 

відповідальний 

секретар комісії: 

Котирло Т.В. – завідувач аспірантурою і докторантурою; 

 

члени комісії: Вовк М.П. – гарант освітньо-наукової програми зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти, доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник; 

Аніщенко О.В. – завідувач відділу андрагогіки, доктор 

педагогічних наук,  професор; 

Султанова Л.Ю. – завідувач відділу теорії і практики 

педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

Авшенюк Н.М. – завідувач відділу зарубіжних систем 

педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник; 

Ігнатович О.М. – завідувач відділу психології праці, 

доктор психологічних наук; 

Філіпчук Н.О. – голова профспілкового комітету, доктор 

педагогічних наук, провідний науковий співробітник 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти. 

 

ВІДБІРКОВА КОМІСІЯ 

 

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

педагогічних наук, старший дослідник; 

відповідальний 

секретар комісії: 

Котирло Т.В. – завідувач аспірантурою і докторантурою; 

  

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

експериментальної роботи Інституту, доктор 

педагогічних наук, член-кор. НАПН України; 

Аніщенко О.В. – завідувач відділу андрагогіки, доктор 

педагогічних наук,  професор; 

Султанова Л.Ю. – завідувач відділу теорії і практики 

педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

Радзімовська О.В. – гарант освітньо-наукової програми зі 

спеціальності 053 «Психологія», старший науковий 

співробітник відділу психології праці, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник. 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 

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

Інституту,  доктор педагогічних наук, професор; 
члени комісії: Лук’янова Л.Б. – директор Інституту, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України; 

Сотська Г.І. – заступник директора з науково-                   

експериментальної роботи Інституту, доктор педагогічних 

наук, член-кор. НАПН України. 
 

ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» 

 
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. – провідний науковий співробітник відділу 

психології праці, доктор психологічних наук, професор. 
 

ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ  

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) 

 
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, доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник; 

Котун К.В. – старший науковий співробітник відділу 

зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, 

кандидат філологічних наук. 
 

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ 

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

відділу теорії і практики педагогічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор; 
члени комісії: Філіпчук Н.О. – голова профспілкового комітету, доктор 

педагогічних наук, провідний науковий співробітник 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти. 

Калюжна Т. Г. – старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник.  

 
 


