
 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

НАКАЗ 
 

16.09.2016 Миколаїв № 385 
 
Про затвердження складу  
внутрішніх агенцій із забезпечення 
якості освіти в університеті 
 

Відповідно до Положення про внутрішні агенції університету та з метою 
здійснення заходів із забезпечення якості освіти в Миколаївському 
національному університеті імені В. О. Сухомлинського  
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад внутрішніх агенцій структурних навчальних підрозділів із 
забезпечення якості освіти на 2016-2017 н.р.: 

Філологічний факультет 
Голова агенції – Гузенко С. В., декан філологічного факультету. 
Члени агенції: 

– Філатова О. С., завідувач кафедри української мови і літератури; 
– Зинякова А. А., доцент кафедри української мови і літератури, 
уповноважений представник спеціальності 014.01 Середня освіта. 
(Українська мова та література); 

– Коч Н. В., завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики; 
– Рускуліс Л. В., доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, 
уповноважений представник спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна 
лінгвістика; 

– Абламська О. В., доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, 
уповноважений представник спеціальності 014.02 Середня освіта 
(Російська мова та література); 

– Гладишев В. В., завідувач кафедри методики навчання мови та 
літератури; 

– Федас О. М., голова студентської ради факультету. 
Механіко-математичний факультет 

Голова агенції – Овчаренко А. В., декан механіко-математичного факультету. 
Члени агенції: 

– Дінжос Р. В., заступник голови, доцент кафедри фізики; 
– Дармосюк О. Ю., доцент кафедри математики; 
– Мольченко Л. В., завідувач кафедри математики; 



– Пархоменко О. Ю., доцент кафедри математики, уповноважений 
представник спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика); 

– Шмаков Ю. І., завідувач кафедри фізики; 
– Лисенков Е. А., доцент кафедри фізики, уповноважений представник 
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика); 

– Устенко С. А., завідувач кафедри комп’ютерної інженерії; 
– Мельник В. А., доцент кафедри комп’ютерної інженерії, уповноважений 
представник спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія; 

– Поздєєв В. О., завідувач кафедри комп’ютерних наук та прикладної 
математики; 

– Махровська Н. А., доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної 
математики, уповноважений представник спеціальності 122 Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології; 

– Мельник О. В., доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної 
математики, уповноважений представник спеціальності 113 Прикладна 
математика; 

– Капітоненко К. І., голова студентської ради факультету. 
Біологічний факультет 

Голова агенції – Чеботар Л. Д., декан біологічного факультету. 
Члени агенції: 

– Ларичева О. М., заступник голови, ст. викладач кафедри хімії та біохімії; 
– Романкевич О. В.,завідувач кафедри хімії та біохімії; 
– Пасічник М. В., доцент кафедри хімії та біохімії, уповноважений 
представник спеціальності 014 Середня освіта (Хімія); 

– Наконечний І. В., завідувач кафедри біології; 
– Смирнова С. М., ст. викладач кафедри біології, уповноважений 
представник спеціальності 014 Середня освіта (Біологія); 

– Черно В. С., завідувач кафедри лабораторної діагностики. 
– Кучер О. О., викладач кафедри лабораторної діагностики, уповноважений 
представник спеціальності 091 Біологія; 

– Перетяченко М. О., голова студентської ради факультету. 
Факультет фізичної культури та спорту 

Голова агенції – Жигадло Г. Б., декан факультету фізичної культури та 
спорту. 
Члени агенції: 

– Борецька Н. О., заступник голови, доцент кафедри теорії та методики 
фізичної культури; 

– Тупєєв Ю. В., завідувач кафедри фізичної культури та спорту, 
уповноважений представник спеціальності 017 Фізична культура і спорт; 

– Литвиненко О. М., завідувач кафедри теорії та методики фізичної 
культури, уповноважений представник спеціальності 014.11 Середня 
освіта (Фізична культура); 

– Гетманцев С. В., доцент кафедри теорії та методики фізичної культури; 
– Демидова І. В., викладач кафедри фізичної культури та спорту; 
– Ковальчук А. В., голова студентської ради факультету; 



– Семенова Т. В., заступник голови студентської ради факультету. 
Інститут історії, політології та права 

Голова агенції – Дмитрук І. М., доцент кафедри правознавства. 
Члени агенції: 

– Шитюк М. М., керівник інституту; 
– Зеркаль М. М., завідувачкафедри етнології та спеціальних історичних 
дисциплін; 

– Погорєлов А. А., доцент кафедри етнології та спеціальних історичних 
дисциплін, уповноважений представник спеціальності 032Історія та 
археологія; 

– Ніколаєнко Н. О., завідувач кафедри політології; 
– Шкуренко К. О., доцент кафедри політології, уповноважений представник 
спеціальності 052 Політологія; 

– Рижева Н. О., завідувач кафедри історії та археології; 
– Єрмакова І. П., доцент кафедри історії та археології, уповноважений 
представник спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія); 

– Полянська В. І., завідувач кафедри філософії; 
– Шпачинський І. Л., доцент кафедри філософії; 
– Ніколаєв І. Є., завідувач кафедри історії України; 
– Баковецька О. О., доцент кафедри; 
– Князян М. А., студентка 514 групи. 

Факультет дошкільної та початкової освіти 
Голова агенції – Прасол Д. В., доцент кафедри педагогіки та загальної 
психології. 
Члени агенції: 

– Степанова Т. М., декан факультету дошкільної а початкової освіти; 
– Трифонова О. С., завідувач кафедри дошкільної освіти; 
– Лісовська Т. А., доцент кафедри дошкільної освіти, уповноважений 
представник спеціальності 012Дошкільна освіта; 

– Лисенкова І. П., доцент кафедри дошкільної освіти; 
– Якименко С. І., завідувач кафедри початкової освіти; 
– Казанжи І. В., доцент кафедри початкової освіти, уповноважений 
представник спеціальності 013 Початкова освіта; 

– Тарасюк А. М., викладач кафедри початкової освіти; 
– Хайруддінов М. А., завідувач кафедри педагогіки та загальної психології; 
– Карсканова С. В., доцент кафедри педагогіки та загальної психології. 
– Гапчук Н. А., студентка 318 групи. 
– Брагарь Р. В., студентка 328 групи 
– Бурбика Я. С., студентка 328 групи. 

Факультет іноземної філології 
Голова агенції – Мороз Т.О., декан факультету іноземної філології. 
Члени агенції: 

– Васіна І. В., заступник голови, доцент кафедри німецької мови та 
літератури; 

– Солодка А. К., завідувач кафедри перекладу; 



– Абабілова Н. М., доцент кафедри перекладу, уповноважений представник 
спеціальності 035.04Філологія. Германські мови та літератури (у тому 
числі переклад); 

– -Тузков С. О., завідувач кафедри англійської  мови та літератури; 
– Баркасі В. В., доцент кафедри англійської мови та літератури, 
уповноважений представник спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і 
література(англійська)) та 035.04 Філологія (Англійська мова та друга 
іноземна); 

– Майстренко М. І., завідувач кафедри німецької 
мови та літератури;  

– Водяна Л. В., доцент кафедри німецької мови та 
літератури, уповноважений представник спеціальності 014.02 Середня 
освіта (Мова і література(німецька)) та 035.04 Філологія (Німецька мова 
та друга іноземна); 

– Дем’яненко О. Є., завідувач кафедри іноземних мов; 
– Заткальницька  К. Ю., студентка 346 групи. 

Факультет педагогіки та психології  
Голова агенції – Султанова Н. В., доцент кафедри спеціальної освіти.  
Члени агенції: 

– Кузнецова О. А., декан факультету педагогіки та психології; 
– Савінова Н. В., завідувач кафедри спеціальної освіти; 
– Корнієнко І. В., викладач кафедри спеціальної освіти, уповноважений 
представник спеціальності 016 Спеціальна освіта; 

– Стріхар О. І., завідувач кафедри музичного мистецтва; 
– Васильєва Л. Л., доцент кафедри музичного мистецтва, уповноважений 
представник спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

– Савенкова І. І., завідувач кафедри психології; 
– Грушевський М. М., ст. викладач кафедри психології, уповноважений 
представник спеціальності 053 Психологія; 

– Букач М. М., завідувач кафедри соціальної роботи; 
– Адаменко О. О., ст. викладач кафедри соціальної роботи, уповноважений 
представник спеціальності 231 Соціальна робота; 

– Гаркуша А. М., студентка 347 групи. 
Факультет економіки 

Голова агенції – Кіщак І. Т., декан факультету економіки. 
Члени агенції: 

– Слюсаренко А. В., заступник голови, ст. викладач кафедри менеджменту 
організацій та зовнішньоекономічної діяльності; 

– Ясинська Н. А., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування; 

– Січко С. М., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
уповноважений представник спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування; 

– Бурова Т. А., завідувач кафедри обліку та оподаткування; 



– Мікрюкова Л. В., ст. викладач кафедри обліку та оподаткування, 
уповноважений представник спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

– Стройко Т. В., завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних 
відносин; 

– Рехтета О. М., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 
відносин, уповноважений представник спеціальності 056 Міжнародні 
економічні відносини; 

– Назарова Л. В., завідувач кафедри менеджменту організацій та 
зовнішньоекономічної діяльності;  

– Огієнко О. В., доцент кафедри менеджменту організацій та 
зовнішньоекономічної діяльності, уповноважений представник 
спеціальності 073 Менеджмент; 

– Данік Н. В., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування; 
– Тертична К. П., голова студентської ради факультету. 

2. Головам агенцій структурних навчальних підрозділів надати до 01.10.2016 р. 
до навчального відділу для затвердження план роботи. 

3. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 
роботи Василькову Н. І. 

 
 

Ректор          В. Д. Будак 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект наказу вносить: 
керівник навчального відділу 
_________О. С. Трофимишина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 
Проректор із науково-педагогічної  
роботи ___________Н. І. Василькова  
Начальник юридичного відділу 
__________М. М. Бєлан 

 
 
 


