
 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 
імені   Володимира  Гнатюка 

                                                                             
Н  А  К  А  З 

09.12.2014 р.           м.Тернопіль                           № 305 

       Про затвердження складу конференції 
       трудового колективу університету 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Статуту університету,  
н а к а з у ю: 

Затвердити склад конференції трудового колективу університету, зокрема: 

1. Кравець Володимир Петрович – ректор університету. 
2. Терещук Григорій Васильович – перший проректор. 
3. Буяк Богдан Богданович – проректор з наукової роботи і міжнародного співробітництва. 
4. Гирило Олег Миколайович – проректор з соціально-економічного розвитку. 
5. Гінка Богдан Іванович – декан факультету іноземних мов. 
6. Громяк Мирон Іванович – декан фізико-математичного факультету. 
7. Кузишин Андрій Васильович – декан географічного факультету. 
8. Дробик Надія Михайлівна – декан хіміко-біологічного факультету. 
9. Омельяненко Володимир Григорович – декан факультету фізичного виховання. 
10. Бармак Микола Валентинович – декан історичного факультету. 
11. Стельмащук Зіновій Миколайович – декан факультету мистецтв.  
12. Струганець Борис Володимирович – декан інженерно-педагогічного факультету. 
13. Вільчинська Тетяна Пилипівна – декан філологічного факультету.  
14. Чайка Володимир Мирославович – декан інституту педагогіки та психології. 
15. Бойко Марія Миколаївна – доцент кафедри педагогічної майстерності та освітніх 

технологій, директор центру довузівської підготовки. 
16. Кондратюк Віктор Лукич – доцент кафедри трудового навчання, директор центру 

післядипломної освіти. 
17. Чайковська Ганна Богданівна – заступник декана інституту педагогіки та психології. 
18. Писарчук Оксана Тарасівна – заступник декана інституту педагогіки та психології. 
19. Савчин Віктор Леонович – головний бухгалтер університету. 
20. Нагачевський Іван Андронович – вчений секретар, начальник навчально-методичного 

відділу університету. 
21. Чайка Ірина Анатоліївна – директор наукової бібліотеки. 
22. Григорук Анатолій Ананійович – завідувач кафедри філософії та економічної теорії, 

голова профкому працівників університету. 
23. Чопик Павло Іванович – відповідальний секретар приймальної комісії 
24. Брославський Володимир Любомирович – доцент кафедри історії України, начальник 

відділу у справах молоді. 
25. Грищук Богдан Дмитрович – завідувач кафедри хімії та методики її навчання. 
26. Пида Світлана Василівна – завідувач кафедри ботаніки та зоології. 
27. Заставецька Ольга Володимирівна – завідувач кафедри географії України і туризму. 
28. Огнистий Андрій Володимирович – завідувач кафедри фізичного виховання. 
29. Поплавська Наталія Миколаївна – завідувач кафедри журналістики. 
30. Струганець Любов Василівна – завідувач кафедри української мови та методики її 

навчання. 
31. Зуляк Іван Степанович – завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії. 
32. Дідора Тарас Дмитрович – завідувач кафедри фізики і методики її викладання. 
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33. Лотоцький Володимир Андрійович – завідувач кафедри математики та методики її 

навчання. 
34. Дячок Оксана Миронівна – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та 

методики їх викладання. 
35. Гузар Олена Володимирівна – завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової 

освіти.  
36. Янкович Олександра Іванівна – завідувач кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти. 
37. Морська Лілія Іванівна – завідувач кафедри німецької філології та методики викладання 

німецької мови. 
38. Олійник Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри теорії і практики перекладу. 
39. Сивий Мирослав Якович – завідувач кафедри географії та методики її навчання. 
40. Царик Любомир Петрович – завідувач кафедри геоекології і методики викладання 

екологічних дисциплін. 
41. Флінта Наталія Іванівна – заступник декана географічного факультету, доцент кафедри 

географії України і туризму. 
42. Дітчук Ігор Львович – асистент кафедри географії та методики її навчання. 
43. Федорейко Валерій Степанович – завідувач кафедри машинознавства та транспорту. 
44. Горбатюк Роман Михайлович – завідувач кафедри комп’ютерних технологій. 
45. Гевко Ігор Васильович – заступник декана інженерно-педагогічно факультету. 
46. Павх Ігор Іванович – доцент кафедри машинознавства та транспорту, начальник науково-

дослідної частини. 
47. Туранов Юрій Олексійович – доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці. 
48. Рак Володимир Іванович – доцент кафедри машинознавства та транспорту. 
49. Король Богдан Іванович – завідуючий навчально - виробничими майстернями. 
50. Нагачевська Богдана Петрівна – зав. лабораторією кафедри технологічної освіти та 

охорони праці. 
51. Роман Романна Михайлівна – завідувач кафедри іноземних мов. 
52. Задорожна Ірина Павлівна – завідувач кафедри практики англійської мови і методики її 

викладання. 
53. Зубрик Андріана Романівна – завідувач кафедри англійської філології. 
54. Косович Ольга Василівна – завідувач кафедри французької та другої іноземної мови. 
55. Пеляк Олександр Михайлович – заступник декана факультету іноземних мов. 
56. Турчин Андрій Іванович – доцент кафедри іноземних мов. 
57. Катериняк Анатолій Петрович – викладач кафедри німецької філології та методики 

викладання німецької мови. 
58. Давиденко Лариса Михайлівна – асистент кафедри англійської філології. 
59. Шимків Інна Василівна – викладач кафедри німецької філології та методики викладання 

німецької мови. 
60. Водяний Богдан Остапович – завідувач кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва. 
61. Хім’як В’ячеслав Антонович – завідувач кафедри театрального мистецтва. 
62. Баньковський Анатолій Михайлович – доцент кафедри музикознавства та методики 

музичного мистецтва. 
63. Палій Наталія Віталіївна – доцент кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва. 
64. Кікінежді Оксана Михайлівна – завідувач кафедри психології. 
65. Радчук Галина Кіндратівна – завідувач кафедри практичної психології. 
66. Поліщук Віра Аркадіївна – завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. 
67. Гладюк Тетяна Володимирівна – доцент кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти. 
68. Сорока Ольга Вікторівна – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. 
69. Чорна Ірина Михайлівна – доцент кафедри практичної психології. 
70. Дудар Степан Миколайович – методист вищої категорії навчально-методичного відділу. 
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71. Вихор Світлана Теодозіїна – доцент кафедри педагогіки. 
72. Широкородюк Лілія Анатоліївна – доцент кафедри психології. 
73. Цвях Галина Євстахіївна – старший лаборант кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти. 
74. Чуйко Лариса Михайлівна – старший лаборант кафедри педагогіки. 
75. Алексієвець Микола Миронович – завідувач кафедри нової і новітньої історії та методики 

викладання історії. 
76. Секо Ярослав Петрович – заступник декана історичного факультету. 
77. Коріненко Павло Степанович – завідувач кафедри історії України. 
78. Федорів Ірина Олегівна – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики 

викладання історії. 
79. Кондратюк Любов Романівна – доцент кафедри філософії та економічної теорії. 
80. Чорний Віктор Зіновійович – доцент кафедри математики та методики її навчання. 
81. Мартинюк Сергій Володимирович – завідувач кафедри інформатики і методики її 

викладання. 
82. Бачинський Юрій Григорович – заступник декана фізико-математичного факультету. 
83. Мацюк Віктор Михайлович – доцент кафедри фізики і методики її викладання.  
84. Шмигер Галина Петрівна – доцент кафедри інформатики і методики її викладання.  
85. Галан Василь Данилович – доцент кафедри математики та методики її навчання. 
86. Матвіїва Євгенія Михайлівна – старший лаборант кафедри фізики і методики її 

викладання. 
87. Боднар Ярослав Богданович – заступник декана факультету фізичного виховання. 
88. Іваськів Степан Михайлович – завідувач кафедри теорії і методики олімпійського та 

професійного спорту. 
89. Єдинак Геннадій Анатолійович – завідувач кафедри теоретичних основ і методики 

фізичного виховання. 
90. Єпішин Анатолій Васильович – завідувач кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації 

і безпеки життєдіяльності 
91. Омельяненко Інна Олександрівна – доцент кафедри теоретичних основ і методики 

фізичного виховання. 
92. Корнієнко Сергій Миколайович – доцент кафедри теорії і методики олімпійського та 

професійного спорту. 
93. Ткачук Микола Платонович – завідувач кафедри теорії і методики української та світової 

літератури. 
94. Вознюк Людмила Володимирівна – завідувач кафедри загального мовознавства і 

слов’янських мов. 
95. Бачинська Галина Василівна – заступник декана філологічного факультету. 
96. Мельничайко Володимир Ярославович – професор кафедри української мови та методики 

її навчання. 
97. Панчук Галина Дмитрівна – доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов. 
98. Бабій Ірина Михайлівна – доцент кафедри української мови та методики її навчання. 
99. Дащенко Наталія Левівна – доцент кафедри журналістики. 
100. Палихата Елеонора Ярославівна – професор кафедри української мови та методики її 

навчання. 
101. Царик Любов Іванівна – доцент кафедри теорії і методики української та світової 

літератури. 
102. Сергуніна Тетяна Олександрівна – доцент кафедри загального мовознавства і 

слов’янських мов. 
103. Кучма Наталія Зеновіївна – доцент кафедри теорії і методики української та світової 

літератури. 
104. Барна Микола Миколайович –  професор кафедри ботаніки та зоології. 
105. Грубінко Василь Васильович – завідувач кафедри загальної біології та методики 

навчання природничих дисциплін. 
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106. Степанюк Алла Василівна – професор кафедри загальної біології та методики 

навчання природничих дисциплін. 
107. Герц Андрій Іванович – заступник декана хіміко-біологічного факультету. 
108. Жирська Галина Ярославівна – доцент кафедри загальної біології та методики навчання 

природничих дисциплін. 
109. Подобівський Степан Степанович – доцент кафедри ботаніки та зоології. 
110. Залізна Валентина Андріївна – методист навчально-методичного відділу. 
111. Москалюк Микола Миколайович – керівник центру моніторингу якості освітніх послуг 

й сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. 
112. Кульчицька Оксана Ярославівна - заступник директора бібліотеки. 
113. Корначевський Ігор Ілліч – начальник відділу ТЗН. 
114. Кузьмович Іван Павлович – начальник відділу кадрів. 
115. Каплун Іван Григорович – керівник виробничої практики. 
116. Генсерук Віктор Анатолійович – начальник обчислювального центру. 
117. Гречин Лариса Петрівна – заступник головного бухгалтера. 
118. Злонкевич Михайло Ярославович – диспетчер навчально-методичного відділу. 
119. Грицишин Андрій Антонович – начальник інформаційно-видавничого відділу. 
120. Предун Іраїда Петрівна – зав. канцелярією. 
121. Неживий Віктор Євгенович – начальник матеріально-технічного забезпечення. 
122.   Гулька Тетяна Михайлівна – зав. складом. 
123. Миськів Анатолій Володимирович – директор студмістечка. 
124. Вислоцька Ярослава Олексіївна – адміністратор гуртожитку № 5 
125. Ірик Зеновія Йосипівна – завідувача читальними залами бібліотеки.  
126.   Груць Галина Михайлівна – докторант кафедри педагогіки. 
127. Шульга Ірина Мирославівна – аспірантка кафедри педагогіки. 
128.   Струганець Юрій Борисович – аспірант кафедри українського та загального 

мовознавства. 
129.   Юрчак Марія Богданівна  –  аспірантка кафедри нової і новітньої історії та 

методики викладання історії. 
130. Якимчук Наталія Володимирівна – аспірантка кафедри англійської філології. 
131. Тимків Іван Володимирович – аспірант кафедри історії України. 
132. Місько Володимир Володимирович – голова студентського профкому. 
133. Киданюк Андрій Володимирович – заступник голови  студентського профкому. 
134. Соцький Костянтин Геннадійович – студент-магістрант, V курс, факультет іноземних мов. 
135. Вітяк Юрій Миколайович – студент-магістрант,  V курс, філологічний факультет. 
136. Клапач Олег Іванович – студент-магістрант,  V курс,  факультет фізичного виховання. 
137. Назарчук Андрій Володимирович - студентка V курсу факультету іноземних мов. 
138. Марценюк Вадим Миколайович – студент V курсу хіміко-біологічного факультету. 
139. Баран Богдан Миколайович – студент ІV курсу історичного факультету. 
140. Рак Наталія Володимирівна – студентка ІV курсу інженерно-педагогічного факультету. 
141. Марко Юлія Олегівна – студентка ІV курсу географічного факультету. 
142. Гетманюк Оксана Іванівна – студентка ІІІ курсу фізико-математичного факультету. 
143. Мухіна Ірина Анатоліївна – студентка ІІІ курсу інституту педагогіки і психології, 

(відділення початкової освіти). 
144. Мандебура Богдан Степанович – студент ІІІ курсу інституту педагогіки і психології 

(психолого-педагогічне відділення). 
Підстава: доповідна записка начальника навчально-методичного відділу 

Нагачевського І.А. 

Ректор                           В.П. Кравець  

            ПОГОДЖЕНО: 

  Юрисконсульт 

______________І.С.Сохіна 


