
 

      

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

НАКАЗ 

“29”__05____ 2020 р.   № 169 – 34 
 

Про затвердження складу предметних комісій 

та розкладу проведення прийому вступних іспитів до 

аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2020 р.,  

затвердження складу апеляційних комісій та 

призначення відповідальних осіб за прийом 

документів, оформлення особових справ вступників до 

аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

 

 

§ 1. 
 

Затвердити розклад та призначити предметні комісії по прийому вступного іспиту з 

іноземної мови до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2020 року в складі: 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 ННІ «Інститут геології» 

 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» 

 

Географічний факультет 

Голова комісії: 

Пастушенко Т.В. - к.філол.н., доц., зав.кафедри 

Члени комісії: 
Мірончук Т.А.- к.філол.н., доц. 

Мизин Т.О -.к.філол.н., доц.. 

Лященко О.А. .-.к.філол.н., доц. 

 

15.09.2020 р. 

1100 
ауд. 304-А 

(Корпус ННІ 

«Інститут 

геології») 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

ННІ «Інститут геології» 

 

Голова комісії: 

Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   

Члени комісії: 

Гуменюк О.О., к.філол.н., доц., 
Касяненко Д. С., к.філол., доц., 

Антюхова Н.І., к.психол.н., старший 

викладач. 

11.09.2020 р. 

1000 
ауд.103 

(Корпус Інституту 

філології) 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

ННІ «Інститут геології» 

 

 

Голова комісії: 

Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   
Члени комісії: 

Крючков Г.Г., д.філол.н., проф.,  

Скрипник А.В., к.філол.н., доц., 

Лабенко О. А., к.філол.н., доц. 

11.09.2020 р. 

1200 
ауд.60 

(Корпус 

Інституту 

філології) 

 

ІСПАНСЬКА МОВА 

 ННІ «Інститут геології» 

 

Голова комісії: 

Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   

Члени комісії: 

Крючков Г.Г., д.філол.н., проф., 
Гетьман З.О., д.філол.н., проф., 

Сингаївська Г.В., к.філол.н., доц. 

11.09.2020 р. 

1300 
ауд. 60 

(Корпус 

Інституту 

філології) 
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ІТАЛІЙСЬКА МОВА 

ННІ «Інститут геології» 

 

Голова комісії: 

Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   
Члени комісії: 

Крючков Г.Г., д.філол.н., проф., 
Охріменко В.І., д.філол.н., проф., 

Толстова О.Л., к.філол.н., доц. 

11.09.2020 р. 

1400 
ауд.60 

(Корпус 

Інституту 

філології) 

 

ПОЛЬСЬКА МОВА 

ННІ «Інститут геології» 

 

Голова комісії: 

Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   
Члени комісії: 

Дем’яненко Н.Б., к.філол.н., доц., 
Хайдер Т.В., к.філол.н., доц., 

Байдацька С.С., к.філол.н., асистент 

11.09.2020 р. 

1500 
ауд.97 

(Корпус 

Інституту 

філології) 

 

 

 

§ 2. 

Затвердити розклад та призначити предметні комісії по прийому вступного іспиту зі 

спеціальностей до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2020 року в складі: 
 

ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» 
 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

1.  Додатковий іспит 

для вступників на 

спеціальність 
103 - науки про Землю 

 

Голова комісії: 

Вижва С.А., д.геол.н., проф.,  директор 

інституту 

Члени комісії: 

Іванік О.М., д.геол.н., проф., 

Карпенко О.М., д.геол.н., проф., 

Шнюков С.Є., д.геол.н., доц., 

Лук’янець О.І., к. геогр.н., доц. 

10.09.2020 р. 
1400 

ауд. 104 

(Корпус ННІ 

«Інститут 

геології) 

2.  Науки про Землю 

103 

Голова комісії: 

Вижва С.А., д.геол.н., проф.,  директор 

інституту 

Члени комісії: 

Михайлов В.А., д.геол.н., проф., 

Митрохин О.В., д.геол.н., проф., 

Безродна І.М., к.геол.н.,с.н.с., 

Гребінь В.В., д. геогр.н., проф., 

Шевченко О.Г., к. геогр.н., доц. 

17.09.2020 р. 

1400 
ауд. 104 

(корпус ННІ 

«Інститут 

геології) 
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§ 3. 

Призначити апеляційні комісії в складі: 

 

Апеляційна комісія з іноземних мов 
Голова комісії: 
Жилінська О.І., д.е.н., проф., проректор 
Члени комісії: 

Кафедра іноземних мов 

природничих факультетів 
1. Бабчук Ю. Й., к.філол., доц. (кафедра іноземних мов 

природничих факультетів), 
2. Мегела К. І., к.філол.н., асистент. каф. іноземних мов 

природничих факультетів. 
 

Кафедра романської філології 1. Бурмістенко Т.В., к.філол.н., доц., доц. каф. 

романської філології, 

2. Артемова Л.М., к.філол.н., доц., доц. каф. романської 

філології. 
 

Кафедра полоністики 1. Байдацька С. С., к.філол.н., асистент каф. 
полоністики. 
 

Німецька мова 1. Кучма О.І., к.філол.н., доц., доц каф. германської 

філології та перекладу 

 

 

ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Апеляційна комісія для  

вступників на спеціальність 
103 - науки про Землю 

 

Голова комісії: 

Жилінська О.І., д.е.н., проф., проректор з наукової роботи 
Члени комісії: 

Огар В.В., д.геол.н., проф., 

Нестеровський В.А., д.геол.н., проф., 

Запотоцький С.П., д. геогр.н., проф. 
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