
Склад Приймальної комісії  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

 

1. Валерій БОРТНЯК - Голова Приймальної комісії, ректор  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

2. Олександр БЕССАРАБ - заступник Голови Приймальної комісії, 

проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку. 

3. Юлія КОБИЛІНА - Відповідальний секретар Приймальної комісії, 

директор центру підвищення кваліфікації. 

4. Марія ГОЛОВЧЕНКО - заступник Відповідального секретаря 

Приймальної комісії, викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних 

технологій. 

5. Афізе ЕМІРАМЗАЄВА - заступник Відповідального секретаря 

Приймальної комісії, координатора освітнього центру «Крим-Україна», 

старший викладач кафедри східної філології.  

6. Віктор КУЦ - заступник Відповідального секретаря Приймальної 

комісії, координатор освітнього центру «Донбас-Україна», старший викладач 

кафедри філософії та історії  Навчально-наукового гуманітарного інституту. 

7. Інна ТУРКО - заступник Відповідального секретаря, фахівець 

деканату Навчально-наукового інституту муніципального управління та 

міського господарства. 

8. Оксана НЕЧИПОРЕНКО - помічник Відповідального секретаря 

Приймальної комісії, фахівець І категорії центру підвищення кваліфікації. 

9. Володимир КУЧЕРЯВИЙ -  член Приймальної комісії, 

уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, керівник групи інформаційно-технічного забезпечення, 

начальник інформаційно-обчислюваного центру. 

10. Володимир ГОРНИК - член Приймальної комісії, директор 

Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування. 

11. Катерина КАТЕРИНЧУК - член Приймальної комісії, директор 

Навчально-наукового гуманітарного інституту. 

12. Володимир КИСЕЛЬОВ - член Приймальної комісії, директор 

Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського 

господарства; 

13. Світлана КУЗЬМІНА - член Приймальної комісії, директор 

Навчально-наукового інституту філології та журналістики. 

14. Наталія ДОБРОВОЛЬСЬКА - член Приймальної комісії, кандидат 

психологічних наук, доцент, завідувачка загальновузівської кафедри 

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. 

15. Валерій МАРЧЕНКО - член Приймальної комісії, завідуючий 

кафедр музичного мистецтва Навчально-наукового інституту «Академія 

імені С.С. Прокоф’єва». 

16. Людмила АСОЯН – член Приймальної комісії, голова відбіркової 

комісії з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, 



директор Навчально-наукового центру міжнародної освіти. 

17. Наталія ДОБРЯНСЬКА - член Приймальної комісії, секретар 

відбіркової комісії з прийому на навчання до аспірантури, докторантури, 

завідувачка аспірантури, докторантури. 

18. Михайло ВАКУЛІК - член Приймальної комісії, начальник відділу 

кадрів. 

19. Вадим РИКОВ - член  Приймальної комісії, начальник юридичного 

відділу. 

20. Антоніна ЛИТВИНЕНКО - член Приймальної комісії, бухгалтер. 

21. Олеся УС - член Приймальної комісії, голова органів студентського 

самоврядування. 
 

  



Додаток 3 
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Склад апеляційної комісії  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

 

1. Володимир НОЖЕНКО – Голова апеляційної комісії, к.т.н., 

проректор з навчальної роботи, уповноважена особа з антикорупційної 

діяльності. 

2. Володимир ЧЕМЕРИС – член апеляційної комісії, к.т.н., доцент, 

доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами. 

3. Володимир ДОМНІЧ – член апеляційної комісії, к.т.н., професор, 

завідувач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами. 

4. Зореслава ЗАХОЖАЙ  - член апеляційної комісії, к.іст.н., доцент, 

завідувач кафедри філософії та історії. 

5. Тарас ТИМОШЕНКО - член апеляційної комісії, к. філос. н., доцент 

кафедри філософії та історії. 

6. Ірина БІЛА - член апеляційної комісії, д.п.н., професор, професор 

кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки. 

7. Світлана МІТІНА - член апеляційної комісії, к.п.н., доцент, доцент 

кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки. 

8. Василь ЗІНЧЕНКО – член апеляційної комісії, старший викладач 

кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку. 

9. Ірина БОНАЦЬКА - член апеляційної комісії, кандидат філол. наук, 

доцент, доцент кафедри зарубіжної філології. 

10. Евеліна СВЕНЦИЦЬКА - член апеляційної комісії, докт.філол.наук, 

професор, професор кафедри слов’янської філології та журналістики. 

11. Микола НЕДЮХА - член апеляційної комісії, д.ю.н., д.філ.н., 

професор, професор кафедри публічного та приватного права. 

12. Василь НАДРАГА – член апеляційної комісії, д.е.н., професор 

кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин. 

13. Борис КУДІН – член апеляційної комісії, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та міжнародних економічних відносин. 

14. Елла ГОРОВА – член апеляційної комісії, к.мед.н., доцент 

загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. 

15. Валентин ГОЛУБ - член апеляційної комісії, к.пед.н., доцент 

загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. 

16. Олександр ГЛАЗУНОВ – член апеляційної комісії, кандидат 

мистецтвознавства, старший викладач кафедри музичного мистецтва. 

 
 


