
Склад вченої ради: 
1. Кравець В.П. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, голова вченої ради ТНПУ ім.В.Гнатюка 
2. Буяк Б.Б. – доктор філософських наук, професор, ректор ТНПУ ім.В.Гнатюка 
3. Терещук Г.В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, перший проректор ТНПУ ім.В.Гнатюка 
4. Фальфушинська Г.І. – доктор біологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ ім.В.Гнатюка 
5. Гирило О.М. – проректор із соціально-економічного розвитку ТНПУ 

ім.В.Гнатюка 
6. Мерва Л.С. – кандидат педагогічних наук, учений секретар ТНПУ ім.В.Гнатюка  
7. Кебало М.С. –  кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету 

іноземних мов 
8. Громяк М.І. –  кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-

математичного факультету 
9. Кузишин А.В. – кандидат географічних наук, доцент, декан географічного 

факультету 
10. Дробик Н.М. – доктор бiологiчних наук, професор, декан хіміко-біологічного 

факультету 
11. Омельяненко В.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

фізвиховання 
12. Місько В.В. – кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету 
13. Стельмащук З.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

мистецтв 
14. Струганець Б.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан інженерно-

педагогічного факультету 
15. Вільчинська Т.П. – доктор філологічних наук, професор,  декан  факультету 

філології і журналістики 
16.  Чайка В.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки 

і психології 
17. Савчин В.Л. – головний бухгалтер університету 
18.  Чайка І.А. – кандидат педагогічних наук, директор наукової бібліотеки 

університету 
19. Григорук А.А. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

філософії та економічної теорії,голова профкому працівників 
20. Киданюк А.В. – кандидат історичних наук 
21.  Кондратюк В.Л. – кандидат технічних наук, доцент, директор центру 

післядипломної освіти 
22. Мешко Г.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 
23.  Писарчук О.Т. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і 

методики початкової та дошкільної освіти 
24.  Чайковська Г.Б. – кандидат педагогічних наук, заступник декана факультету 

педагогіки і психології 
25. Маркович М.Й. – кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри 

образотворчого мистецтва, дизайну та методики навчання 
26. Водяний Б.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедра 

музикознавства та методики музичного мистецтва 
27.  Сивий М.Я. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 

географії та методики її навчання 
28.  Царик Л.П. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 

геоекології і методики викладання екологічних дисциплін 
29. Барановський В.С. – кандидат хімічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 

хімії та методики її навчання  
30.  Боднар Я.Б. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач 

кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання 



31.  Огнистий А.В. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 
завідувач кафедри фізичного виховання 

32.  Поплавська Н.М. –   доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
журналістики 

33. Струганець Л.В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови та методики її викладання 

34.  Ткачук М.П. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії 
та методики української та світової літератури 

35.  Задорожна І.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
практики англійської мови та методики її викладання 

36. Косович О.В. – доктор філологічних наук, завідувач кафедри романо-
германської філології 

37. Цепенюк Т.О. – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри теорії і 
практики перекладу 

38. Яцюк І.Я. – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри німецької філології 
та методики викладання німецької мови 

39. Турчин А.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних 
мов. 

40.  Балик Н.Р. –  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
інформатики та методики її викладання 

41.  Чорний В.З. –      кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач 
кафедри математики та методики її навчання 

42. Обач Я.С. – голова профспілкової організації студентів. 
43. Генсерук Ю.В. – студентка факультету іноземних мов 
44. Макогін К.В. – студентка факультету філології і журналістики 
45. Боднар М.І. – студент історичного факультету 
46. Марків В. С. – студент хіміко-біологічного факультету 
47.  Демчук М.І. – студентка факультету педагогіки і психології 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


