
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

За посадами:

1. Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор

педагогічних наук, професор, голова вченої ради педагогічного факультету.

2. Підгурний Іван Станіславович, заступник декана з  навчальної роботи та

забезпечення  якості  вищої  освіти,  кандидат  мистецтвознавства,  доцент  кафедри

образотворчого  і  декоративно-прикладного  мистецтва  та  реставрації  творів

мистецтва, заступник голови вченої ради педагогічного факультету.

3. Бахмат  Наталія  Валеріївна,  заступник  декана  з  наукової  роботи  та

інформатизації  навчального  процесу,  доктор  педагогічних  наук,  професор,

професор кафедри теорії та методик початкової освіти.

4. Гордійчук  Мар’яна  Сидорівна,  заступник  декана  з  виховної  та

профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

теорії та методик дошкільної освіти.

5. Бабюк  Тетяна  Йосипівна,  завідувач  кафедри  теорії  та  методик

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

6. Гудима  Наталія  Василівна,  завідувач  кафедри теорії  та  методик

початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент. 

7. Печенюк  Майя  Антонівна,  завідувач  кафедри музичного  мистецтва,

кандидат педагогічних наук, професор.

8. Урсу  Наталія  Олексіївна,  завідувач  кафедри образотворчого  і

декоративно-прикладного  мистецтва  та  реставрації  творів  мистецтва,  доктор

мистецтвознавства, професор.

9. Кучинська Ірина Олексіївна, завідувач кафедри педагогіки та управління

навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.

10. Довгань  Олена  Сергіївна,  голова  профспілкового  бюро  працівників

педагогічного факультету, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти.



11. Яворська  Ольга,  голова  студентського  самоврядування  педагогічного

факультету, студентка 2 курсу (012 Дошкільна освіта).

12. Усач  Ірина,  голова  профспілкової  організації  студентів  педагогічного

факультету, студентка 3 курсу.

Виборні  представники,  які  представляють  інших  працівників

факультету і працюють у ньому на постійній основі:

1. Борисова  Тетяна  Валеріївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри музичного мистецтва. 

2. Яропуд  Зіновій  Петрович,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри музичного мистецтва. 

3. Маринін  Іван  Григорович,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри музичного мистецтва. 

4.Федорчук  Вікторія  Вікторівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом.

5. Гуцул  Іван  Андрійович,  кандидат  мистецтвознавства,  доцент  кафедри

образотворчого  і  декоративно-прикладного  мистецтва  та  реставрації  творів

мистецтва.

6. Мєлєкєсцева Наталія Василівна,  кандидат філологічних наук, старший

викладач кафедри теорії  та  методик  початкової  освіти,  секретар  вченої  ради

педагогічного факультету.

7. Городевська Інна  Анатоліївна,  старший  диспетчер  педагогічного

факультету.

Студенти:

1. Зайчук Софія, студентка 4 курсу (013 Початкова освіта).


