
 
 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені М.П.ДРАГОМАНОВА 
                                    
№ 

ПІБ Відомості про членів Вченої ради Присутність 
на засіданні 

Одержання 
бюлетеня 

1.  Андрущенко В.П. 
 

ректор університету, дійсний член НАПН 
України, член-кореспондент НАН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України, доктор 
філософських наук, професор, Заслужений 
професор університету; 

  

2.  Вернидуб Р.М. проректор з навчально-методичної роботи,  
доктор філософських  наук, професор; 

  

3.  Панченко Л.М. вчений секретар університету, кандидат 
філософських наук, доцент;   

  

4.  Андрусишин Б.І. 
 

декан факультету політології та права, 
Заслужений діяч науки і техніки України,   
доктор  історичних наук, професор; 

 
 
 

 

5.  Бабкіна О.В. професор кафедри політичних наук, 
публічного  управління та адміністрування, 
Заслужений працівник освіти України; доктор 
політичних наук, професор; 

 
 
 

 

6.  Боднар К.А. завідувач відділу аспірантури і докторантури, 
кандидат філософських наук, доцент; 

 
 

 

7.  Бондар В.І. Почесний декан факультету педагогіки і 
психології,  дійсний член НАПН України, 
заслужений працівник освіти України, 
професор, Заслужений  професор 
університету;  

  

8.  Булах І.С. декан факультету психології, доктор 
психологічних наук, професор; 

 
 

 

9.  Бульчик К.О.  голова студентського парламенту 
університету, студентка ІV курсу факультету 
соціально-економічної освіти;  

  

10.  Боровик Д.В. директор Відокремленого структурного 
підрозділу НПУ імені М.П. Драгоманова 
«Дитяча інженерна академія»; 

  

11.  Вєтров І.Г. проректор з навчально-методичної роботи 
гуманітарних факультетів, доктор історичних 
наук, професор; 

  

12.  Висоцький А.В. 
 

декан факультету  української філології та    
літературної творчості імені Андрія Малишка, 
Заслужений працівник освіти України, доктор 
філологічних наук, доцент; 

  

13.  Гамула  І. А.  проректор  з перспективного розвитку та                  
і  інфраструктури, кандидат педагогічних наук, п 

рофесор; 

  

14.  Горбачук І.Т. голова профспілкової організації 
співробітників університету, завідувач 
кафедри методології та методики навчання 
фізико-математичних дисциплін вищої школи, 
Заслужений працівник освіти України, 
кандидат фізико-математичних наук, 
професор, Заслужений професор університету; 
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15.  Дауді А.М. аспірантку І року навчання факультету 
природничо-географічної освіти та екології; 

 
 

 

16.  Дробот І.І. декан факультету філософії та 
суспільствознавства, Заслужений діяч науки і 
техніки України, доктор історичних наук, 
професор; 

 
 
 
 

 

17.  Євтух В.Б.  декан  факультету соціально-економічної 
освіти, член-кореспондент НАН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України,  
доктор історичних наук, професор; 

  

18.  Єфименко В.В. в.о. декана факультету інформатики, кандидат 
педагогічних наук;  

  

19.  Жалдак М.І. завідувач кафедри теоретичних основ 
інформатики, дійсний член НАПН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України, 
Заслужений професор університету, доктор 
педагогічних наук,  професор; 

  

20.  Жижко Т.А. начальник Центру по роботі з персоналом – 
начальник відділу кадрів, доктор 
філософських наук, професор; 

 
 
 

 

21.  Зернецька А.А. декан  факультету іноземної філології, доктор 
філологічних  наук, доцент; 

 
 

 

22.  Кільдеров Д.Е. декан інженерно-педагогічного факультету,  
доктор педагогічних наук, доцент; 

 
 

 

23.  Кондратьєв Ю. Г. директор міждисциплінарного центру 
дослідження  складних систем, доктор фізико-
математичних наук, професор; 

  

24.  Копельчак М.П. директор Відокремленого структурного 
підрозділу НПУ імені М.П. Драгоманова 
«Львівський навчально-науковий центр 
професійної освіти у м. Львові», кандидат 
педагогічних наук, старший науковий 
співробітник; 

  

25.  Корець М.С. проректор з науково-педагогічної та 
адміністративно-господарської роботи,  
Заслужений працівник освіти України,   
доктор педагогічних наук, професор; 

  

26.  Лавриненко В.Г. проректор з міжнародних зв’язків,  кандидат  
історичних наук, доцент; 

 
 

 

27.  Мацько Л.І. завідувач кафедри стилістики української 
мови, дійсний член НАПН України, 
Заслужений працівник освіти України,  доктор 
філологічних наук, професор, Заслужений 
професор університету; 

  

28.  Маркусь І.С.  начальник Навчально-методичного центру 
університету; 

  

29.  Мелещенко Т.В.  декан факультету історичної освіти,  
кандидат історичних наук, доцент; 

  

30.  Мозгова Н.Г. завідувач кафедри філософії, доктор 
філософських наук, професор; 
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31.  Олефіренко Т. О. 
 

декан факультету педагогіки і психології, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 

 
 

 

32.  Працьовитий М.В. декан фізико-математичного факультету, 
Заслужений працівник освіти України, доктор 
фізико-математичних наук, професор; 

 
 
 

 

33.  Підопригора Я.С. студентка IV-го курсу ступеня бакалавра зі 
спеціальності «Психологія» факультету 
психології; 

  

34.  Пріц В.Ю. аспірант 3-го року навчання, голова 
Наукового товариства студентів та аспірантів 
імені Григорія Волинки; 

  

35.  Савенкова Л.В. директор Наукової бібліотеки університету, 
Заслужений працівник культури України, 
кандидат педагогічних наук, доцент;  

  

36.  Савельєв В.Л. 
 

декан факультету менеджменту освіти та 
науки, доктор історичних наук, професор; 

 
 

 

37.  Свинцицький А.О. студент 2-го курсу ступеня магістр зі 
спеціальності «Туризм» факультету 
природничо-географічної освіти та екології; 

 
 
 

 

38.  Синьов В.М. Почесний декан факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти,  Заслужений професор 
університету, доктор педагогічних наук, 
професор;  

  

39.  Стельмах О.В.  студента IV курсу природничо-географічної 
освіти та екології; 

  

40.  Сушко О.О.  професор кафедри археології слов’ян, 
Заслужений працівник освіти України,   
доктор  історичних наук, професор; 

  

41.  Терепищий С.О. голова Ради молодих вчених університету,  
доктор філософських наук, доцент; 

 
 

 

42.  Тимошенко О.В. декан факультету фізичного виховання, 
спорту і здоров’я, доктор педагогічних наук, 
професор; 

 
 
 

 

43.  Торбін Г.М. проректор з наукової роботи, доктор фізико-
математичних наук, професор;  

 
 

 

44.  Турчинова Г.В. декан факультету природничо-географічної 
освіти та екології, кандидат педагогічних 
наук, доцент; 

 
 
 

 

45.  Федоришин В.І. декан факультету мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського, Заслужений діяч мистецтв 
України; доктор педагогічних наук, професор;  

  

46.  Цибін С.Г. 
 

голова первинної профспілкової організації 
студентів і аспірантів, кандидат політичних 
наук, доцент; 

 
 
 

 

47.  Шеремет М.К. декан факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти, завідувач кафедри логопедії, доктор 
педагогічних наук, професор; 

  

48.  Шут М.І. завідувач кафедри загальної та прикладної  
фізики, дійсний член НАПН України,  
Заслужений діяч науки і техніки України,  
доктор фізико-математичних наук, професор;  
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49.  Ярославська Л.П. 
 

головний бухгалтер університету, Заслужений 
економіст України. 

 
 
 

 

 
 

 
 


