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Склад  

Конкурсної комісії Університету 

щорічного Конкурсу на здобуття премії 

імені Бориса Грінченка у 2017-2018 н.р.  

 

Голова Конкурсної комісії: Огнев᾿юк В.О., ректор Університету, 

доктор філософських наук, професор, академік НАПН Університету. 

Заступник голови: Віннікова Н.М., проректор з наукової роботи, 

доктор філологічних наук, доцент. 

Секретар Конкурсної комісії: Кузьменко О.М., завідувач НМЦ 

досліджень, наукових проектів та програм, кандидат філософських наук. 

Члени Конкурсної комісії: 

Жильцов О.Б., проректор з науково-методичної роботи  та навчальної 

роботи, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Морзе Н.В., проректор з інформатизації навчально-наукової та 

управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України. 

Бондарева О.Є., проректор з науково-методичної роботи та розвитку 

лідерства, доктор філологічних наук, професор. 

Александрова О.С., декан Історико-філософського факультету, доктор 

філософських наук, професор. 

Буніятова І.Р., завідувач кафедри германської філології Інституту 

філології, доктор філологічних наук, професор.  

Гальчук О.В., професор кафедри світової літератури Інституту 

філології, доктор філологічних наук, доцент. 

Жалоба І.В., завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права Факультету права та міжнародних відносин, доктор історичних наук, 

професор. 

Лозова О.М., завідувач кафедри практичної психології Інституту 

людини, доктор психологічних наук, професор. 

Лях Т.Л., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Інституту людини, кандидат педагогічних наук, доцент.  

Міляєва В.Р., завідувач кафедри управління Факультету інформаційних 

технологій та управління,  доктор психологічних наук, професор. 

Новохатько Л.М., завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадкістю 

Інституту журналістики, доктор історичних наук, професор. 

Рамський А.Ю., завідувач кафедри фінансів та економіки Факультету 

інформаційних технологій та управління, доктор економічних наук, доцент. 

Романенкова Ю.В., завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

Інституту мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор. 



Михайловський В.М., професор кафедри історії України Історико-

філософського факультету, доктор історичних наук, доцент. 

Сегеда Т.П., професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, доктор біологічних наук, 

професор. 

Сисоєва С.О., провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії освітології, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН 

України. 

Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогічки 

Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор. 


