СКЛАД
науково-методичної ради педагогічного факультету
на 2019-2020 навчальний рік

–

БАХМАТ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІІВНА – доктор педагогічних наук,

професор – голова Ради.

–

ПІДГУРНИЙ ІВАН

навчальної

роботи

мистецтвознавства,

та

СТАНІСЛАВОВИЧ –
забезпечення

доцент

кафедри

якості

заступник декана з

вищої

образотворчого

освіти,
і

кандидат

декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва – заступник голови
Ради.

–

АЛІКСІЙЧУК ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА – кандидат педагогічних

наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін – секретар Ради.

ЧЛЕНИ РАДИ:

–

ЛАБУНЕЦЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ – декан педагогічного

факультету, доктор педагогічних наук, професор;

–

КУЧИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА – завідувач кафедри педагогіки та

управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор;

–

УРСУ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА – завідувач кафедри образотворчого і

декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор
мистецтвознавства, професор;

–

ПЕЧЕНЮК МАЙЯ АНТОНІВНА – завідувач кафедри музичного

мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор;

–

ГУДИМА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – завідувач кафедри теорії та

методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент;

–

БАБЮК ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА – завідувач кафедри теорії та методик

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

–

МАРИНIН IВАН ГРИГОРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри музичного мистецтва;

–

ЯРОПУД ЗІНОВІЙ ПЕТРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри музичного мистецтва.
ПРЕДСТАВНИКИ ВІД КАФЕДР:

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

–

КУЧИНСЬКА

ІРИНА

ОЛЕКСІЇВНА

–

завідувач

кафедри,

доктор педагогічних наук, професор.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

–

БАХМАТ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІІВНА – доктор педагогічних наук,

професор – голова Ради;

–

ГУДИМА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – завідувач кафедри, кандидат

філологічних наук, доцент.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

–

БАБЮК ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА – завідувач кафедри, кандидат

педагогічних наук, доцент.

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

–

ЛАБУНЕЦЬ

ВІКТОР

МИКОЛАЙОВИЧ

факультету, доктор педагогічних наук, професор;

–

декан

педагогічного

–

АЛІКСІЙЧУК ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА – секретар – кандидат

педагогічних наук, доцент;

–

ПЕЧЕНЮК МАЙЯ АНТОНІВНА – завідувач кафедри музичного

мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор;

–

МАРИНIН IВАН ГРИГОРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент;

–

ЯРОПУД ЗІНОВІЙ ПЕТРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент.

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО І ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ТА РЕСТАВРАЦІЇ
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

–

УРСУ

НАТАЛІЯ

ОЛЕКСІІВНА

–

завідувач

кафедри,

доктор

мистецтвознавства, професор;

–

ПІДГУРНИЙ ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ – кандидат мистецтвознавства.

Голова науково-методичної ради

Н. В. Бахмат

