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Комісія №8 
Спеціальність 073 – «Менеджмент»  

(ОП «Менеджмент  організацій і адміністрування») 
(магістр денна, заочна форми навчання) 

Антонюк Олександр Іванович – директор  ПП  «Сігма Люкс» - голова  
ЕК (за згодою). 

Члени комісії: 
1. Галушка З.І. – д-р екон. наук, проф., зав. кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування; 
2. Антохов А.А. – д-р екон. наук, доц. кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування; 
3. Запухляк В.М. – канд. екон. наук, доц. кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування; 
4. Вінничук О.Ю. – канд. екон. наук, доц. кафедри економіко-

математичного моделювання; 
Грунтковський В.Ю. – канд. екон. наук, асист. кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування - секретар ЕК.   
 

Комісія №9 
Спеціальність 051  «Економіка» (ОП «Інформаційні технології та 

моделювання в економіці)» 
(магістр денна форми навчання) 

Михавчук Михайло Іванович – заступник директора ПП «Імпакт-Захід» 
- голова ЕК ( за згодою). 

Члени комісії: 
1. Григорків В.С. – д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри економіко-

математичного моделювання; 
2. Ярошенко О.Ю. -  канд. екон. наук, доц. кафедри економіко- 

математичного моделювання; 
3. Верстяк А.В. – канд. екон. наук, доц. кафедри економіко- 

математичного моделювання; 
4. Губатюк І.В. – канд. екон. наук, доц. кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування; 
      Гуменюк М.І. – ст. лаб. кафедри економіко-математичного моделювання - 

секретар ЕК. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Комісія №1 
Спеціальність 035 «Філологія спеціалізація 035.041 «Філологія 
(германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська)» освітня програма «Англійська мова і література та друга 
іноземна мова», 035.043 «Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька), освітня програма «Німецька мова 
і література та друга іноземна мова» та 035.055 «Філологія (Романські 
мови та літератури (переклад включно, перша – французька))» освітня 

програма «Французька мова і література та друга іноземна мова» 
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(магістр денна, заочна форми навчання) 
Макарук Лариса Леонідівна – д-р філол. наук, проф., декан факультету 

іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі 
Українки – голова ЕК. 

Члени комісії: 
1. Соловйова О.В. – канд. філол. наук, доц. кафедри англійської мови; 
2. Попович М.М. – д-р філол. наук, проф. кафедри романської філології та 

перекладу; 
3. Задорожна І.П. – канд. філол. наук, доц. кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства; 
Ліннікова В.О. – асист. кафедри англійської мови – секретар ЕК. 

 
Комісія №2 

Спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.041 «Філологія 
(Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» 
освітня програма «Англійсько-український переклад та переклад з другої 

іноземної мови», 035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – німецька)» освітня програма «Німецько-український 
переклад та переклад з другої іноземної мови» та 035.055 «Філологія 

(Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)» 
освітня програма «Французько- український переклад та переклад та переклад 

з другої іноземної мови» 
(магістр денна, заочна форми навчання) 

Марчишина Алла Анатоліївна – д-р філол. наук, доц. кафедри 
англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка – голова ЕК. 

Члени комісії: 
1. Король А.А. – канд. філол. наук, доц. кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства; 
2. Петренко О.Д. – канд. філол. наук, доц. кафедри комунікативної 

лінгвістики та перекладу; 
3. Смірнова М.Р. – канд. філол. наук, доц. кафедри романської філології 

та перекладу; 
Туркевич Ю.І. – асист. кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу 

– секретар ЕК. 
 

Комісія №3 
Спеціальність 014 «Середня освіта», спеціалізація 014.021 «Англійська мова і 

література» освітня програма «Англійська мова і література та друга 
іноземна мова», спеціалізація 014.022 «Німецька мова і література» освітня 

програма «Німецька мова і література та друга іноземна мова», спеціалізація 
014.023 «Французька мова і література» освітня програма «Французька мова і 

література та друга іноземна мова» 
(магістр денна, заочна форми навчання) 

Павлович Тетяна Іванівна – канд. філол. наук, доц. кафедри англійської 
мови – голова ЕК. 

Члени комісії: 
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1. Агапій А.П. – канд. філол. наук, доц. кафедри германського, загального 
і порівняльного мовознавства; 

2. Кутасевич Г.Я. – канд. філол. наук, доц. кафедри романської філології 
та перекладу; 

3. Бабечко Л.Є. – вчитель-методист, вчитель вищої категорії 
Чернівецького ліцею № 9 Чернівецької міської ради. 

Гоян А.І. – канд. філол. наук, асист. кафедри германського, загального і 
порівняльного мовознавства – секретар ЕК. 

  
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН 
 

Комісія № 1 
Спеціальність 032 «Історія та археологія»,  

Спеціальність 014 «Середня освіта (історія)» 
 (магістр денна, заочна форми навчання) 

РЕЄНТ Олександр Петрович – д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН 
України, заст. директора Інституту історії України НАН України – голова ЕК. 

Члени комісії: 
1. Сич О.І. – д-р іст. наук, проф., зав. кафедри всесвітньої історії; 
2. Макар Ю.І. – д-р іст. наук, проф. кафедри міжнародних відносин; 
3. Ботушанський В.М. – д-р іст. наук, проф., зав. кафедри історії України; 
4. Чучко М.К. – д-р іст. наук, проф. кафедри всесвітньої історії; 

Волощук І.М. – ст. лаб. кафедри всесвітньої історії – секретар ЕК. 
 

 Комісія № 2 
Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (міжнародні відносини)», 
Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (міжнародна інформація)» 
 (магістр денна, заочна форми навчання) 

ЮРІЙЧУК Євгенія Петрівна – д-р політ. наук, проф. кафедри політології 
та державного управління – голова ЕК 

Члени комісії: 
1. Струтинський В.Є. – канд. філос. наук, доц. кафедри міжнародних 

відносин; 
2. Коврик-Токар Л.І. – канд. політ. наук, доц. кафедри кафедри 

міжнародних відносин; 
3. Макух-Федоркова І.І. – канд. політ. наук, доц. кафедри міжнародної 

інформації; 
4. Звоздецька О.Я. – канд. іст. наук, доц. кафедри міжнародної інформації; 
5. Куделько З.Б. – канд. філол. наук, доц., зав. кафедри сучасних іноземних 

мов та перекладу; 
Неборак М.В. – ст. лаб. кафедри міжнародної інформації – секретар ЕК. 

Екзаменатори: Лучак М.М., Камінська О.І., Логвінов І.І., Якимчук Н.В. – для 
іспиту «Іноземна мова». 
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