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Про внесення змін до складу  
Науково-методичної ради КІРоЛ  

 
 

З метою впровадження результатів наукових досліджень в організацію 
навчально-виховного процесу, координації науково-методичної та 
організаційно-методичної роботи всіх підрозділів інституту, оцінки якості 
навчально-методичного забезпечення дисциплін закріплених за кафедрами, 
впровадження досвіду використання інноваційних педагогічних та  
інформаційних технологій, передового педагогічного досвіду 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 
1. Затвердити наступний склад Науково-методичної ради 

Кіровоградського інституту розвитку людини: 
Голова Науково-методичної ради – начальник навчально-методичного 

відділу, завідувач кафедри видавничої справи, документознавства та 
інформаційної діяльності, кандидат філологічних наук Кравченко Олена 
Вікторівна.  

Заступник голови Науково-методичної ради – завідувач відділення 
планування навчального процесу Терещенко Анастасія Вікторівна. 

Члени Науково-методичної ради: 
– Кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, 

документознавства та інформаційної діяльності Частакова Надія Сергіївна; 
– старший викладач кафедри видавничої справи, документознавства 

та інформаційної діяльності Герц Ольга Олексіївна; 
– старший викладач кафедри видавничої справи, документознавства 

та інформаційної діяльності Мильніченко Наталя Олександрівна; 



– старший викладач кафедри видавничої справи, документознавства 
та інформаційної діяльності Соменко Олена Олексіївна; 

– завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 
географічних наук,  Бабич Оксана Володимирівна;  

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Сокоренко Олена Сергіївна; 

– кандидат психологічних наук, доценти кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін, начальник наукового відділу Сєдова Наталія 
Анатоліївна. 

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
директор інституту Пупишева Валентина Яківна; 

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Ротар 
Наталія Михайлівна; 

– завідувач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування, 
кандидат економічних наук Гуцалюк Олексій Миколайович;   

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фінансів, менеджменту 
та адміністрування Черненко Олександр Володимирович. 

– старший викладач кафедри фінансів, менеджменту та 
адміністрування Білоніг Ірина Сергіївна; 

– кандидат економічних наук, доцент кафедри  фінансів, менеджменту 
та адміністрування Дяченко Лідія Антонівна; 

– кандидат економічних наук, доцент кафедри  фінансів, менеджменту 
та адміністрування Малаховський Юрій Віталійович; 

– кандидат економічних наук, доцент кафедри  фінансів, менеджменту 
та адміністрування Олійник Ігор Вікторович; 

– завідувач кафедри здоров’я людини, фізичного виховання і спорту, 
кандидат медичних наук, доцент Чурпій Костянтин Леонідович; 

– кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри здоров’я 
людини, фізичного виховання і спорту Осадчий Олександр Юрійович; 

– кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини, 
фізичного виховання і спорту Шевчук Олександр Миколайович; 

– кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини, 
фізичного виховання і спорту Сябренко Геннадій Петрович; 

– старший викладач кафедри здоров’я людини, фізичного виховання і 
спорту Поцілуйко Ігор Іванович; 

– старший викладач кафедри здоров’я людини, фізичного виховання і 
спорту Срібна Оксана Володимирівна; 

–  завідувач кафедри правознавства, кандидат юридичних наук, 
доцент Жила Олександр Владиславович; 

– старший викладач кафедри правознавства Михайловська Наталія 
Олександрівна; 

– старший викладач кафедри правознавства, начальник відділу з 
ліцензування та акредитації Мороз Станіслав Станіславович; 

– старший викладач кафедри правознавства Ткаченко Ірина 
Миколаївна. 



– старший викладач кафедри правознавства , начальник відділу кадрів 
Трегубенко Марина Юріївна; 

– завідувач бібліотекою Чорна Наталія Юріївна; 
 Секретар Науково-методичної ради – фахівець  навчально-методичного 
відділу Шагіна Тетяна Григорівна. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
3. Наказ оголосити за належністю. 

 

 

Директор                                                                  В.Я. Пупишева   

 
 
 



Проект наказу вносить: 
 
Начальник  навчально-методичного відділу 
КІРоЛ Університету «Україна» 
 ________________О.В. Кравченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роздр. в 8- екз.: 
 
1 - ВК КІРоЛ; 
2 - НМВ КІРоЛ.; 
3 – бухгалтерія; 
4 - кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; 
5 – кафедра правознавства; 
6 – кафедра здоров’я людини, фізичного виховання і спорту; 
7 – кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування; 
8 – кафедра видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності. 
 
Вик.: Терещенко А.В. 
 
 


