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Про затвердження персонального складу 
Ради якості освіти Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського 
на 2022-2023 навчальний рік

Відповідно до вимог п 1.3 Положення про Раду якості освіти Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити персональний склад Ради якості освіти Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського на 2022-2023 навчальний рік: 
голова Ради якості освіти: Бортняк Валерій Анатолійович, ректор 

Університету;
заступник голови Ради якості освіти: Ноженко Володимир Сергійович, 

проректор з навчальної роботи;
секретар Ради якості освіти: Куденчук Яна Русланівна, секретар 

навчально-методичного відділу.
Члени Ради якості освіти:
Бессараб Олександр Володимирович, проректор з науково-педагогічної 

діяльності та інноваційного розвитку;
Євтушенко Олександра Миколаївна, методист навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування;
Гуйда Олександр Григорович, завідувач кафедри комп’ютерних та 

інформаційних технологій, навчально-науковий інститут муніципального 
управління та міського господарства;

Марченко Валерій Віталійович, в. о. завідувач кафедри музичного 
мистецтва, навчально - науковий інститут “Академія мистецтв імені С.С. 
Прокоф’єва”;

Попова Олена Анатоліївна, завідувач кафедри слов’янської філології та 
журналістики, навчально - науковий інститут філології та журналістики;

Сингаївська Інна Володимирівна, доцент кафедри публічного та приватного
права;

Ястребов Микола Миколайович, к.пед.н., ст.. викладач загальновузівської 
кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Перехрест Анастасія Юріївна, студентка 3-го курсу освітній рівень 
“бакалавр” спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,



навчально-науковий інститут муніципального управління а міського господарства.
Експерти із забезпечення якості освіти -  члени Ради якості освіти:

Топчий Олена Ігорівна, головний бухгалтер;
Горник Володимир Гнатович, директор навчально-наукового інституту 

управління, економіки та природокористування;
Кисельов Володимир Борисович, директор навчально-наукового інституту 

муніципального управління та міського господарства;
Кузьміна Світлана Леонідівна, директор навчально-наукового інституту 

філології та журналістики;
Катеринчук Катерина Володимирівна, директор навчально-наукового 

гуманітарного інституту;
Добровольська Наталія Анатоліївна, завідувач загальновузівської кафедри 

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини;
Петрова Алла Сергіївна, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та 

педагогіки;
Губарєв Сергій Володимирович, завідувач кафедри публічного та 

приватного права;
Захожай Зореслава Володимирівна, завідувач кафедри філософії та історії;
Омецинська Наталія Вячеславівна, завідувач кафедри загальноінженерних 

дисциплін та теплоенергетики навчально-наукового інституту муніципального 
управління та міського господарства;

Лісовець Сергій Миколайович, завідувач кафедри автоматизованого 
управління технологічними процесами навчально-наукового інституту 
муніципального управління та міського господарства;

Путінцев Анатолій Васильович, завідувач кафедри фінансів та обліку 
навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування;

Безус Павло Іванович, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних 
економічних відносин навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування;

Петровська Ірина Олегівна, завідувач кафедри індустрії гостинності та 
сталого розвитку навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування;

Євмешкіна Олена Леонідівна, завідувач кафедри публічного управління та 
економіки навчально-наукового інституту управління, економіки та 
природокористування;

Семенець Ольга Сергіївна, завідувач кафедри зарубіжної філології 
навчально-наукового інституту філології та журналістики;

Комісаров Костянтин Юрійович, завідувач кафедри східної філології 
навчально-наукового інституту філології та журналістики;

Асоян Людмила Вікторівна, директор навчально-наукового центру 
міжнародної освіти;

Добрянська Наталія Валеріївна, завідувач аспірантури, докторантури;
Герасименко Роман Валерійович, начальник планово-фінансового відділу;
Кобиліна Юлія Миколаївна, директор центру підвищення кваліфікації;
Кривошей Ольга Андріївна, начальник навчальної частини;
Кулішова Марія Валеріївна, завідувач відділу інноваційного розвитку;
Кучерявий Володимир Миколайович, начальник

інформаційно-обчислювального центру;



Кущ Наталія Валеріївна, учений секретар;
Панфьорова Олена Олександрівна, завідувач практики навчального відділу;
Риков Вадим Володимирович, начальник юридичного відділу;
Сатко Оксана Василівна, інспектор з кадрів;
Соколан Віра Львівна, в. о. директора бібліотеки;
Стеценко Галина Вацлавівна, методист вищої категорії 

навчально-методичного відділу;
Янішевська Алла Віталіївна, начальник загального відділу;
Ус Олеся Леонідівна, студентка 2-го курсу спеціальності 035 Філологія 

(Українська мова та література, польська мова), навчально-науковий інститут 
філології та журналістики, голова ОСС ТНУ імені В. І. Вернадського;

Дяченко Таміла Василівна, студентка 3-го курсу спеціальності 035 
Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша арабська), 
навчально-науковий інститут філології та журналістики;

Рижих Марта Андріївна, студентка 3-го курсу освітній рівень “бакалавр” 
спеціальності 035 Філологія (Східні мови та література (переклад включно), 
перша-турецька), навчально-науковий інститут філології та журналістики.

2. Голові Ради якості освіти організувати роботу у відповідності до 
Положення про Раду якості освіти Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.

3. Наказ довести до складу університету шляхом оприлюднення на 
офіційному сайті Університету.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Валерій БОРТНЯК


