КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
від 12 серпня 2020 року

№125-ОД

Про затвердження складу вченої ради
КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту
комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, положення про вчену раду та у
зв’язку із кадровими змінами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити вчену раду КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР у такому складі:
1. Смагін Ігор
Іванович
2. Ренькас Броніслава
Мирославівна
3. Голентовська Ольга
Святославівна

– голова вченої ради, директор інституту, доктор
педагогічних наук, доцент;
– заступник голови вченої ради, заступник директора
з науково-методичної роботи, кандидат
педагогічних наук;
– вчений секретар, завідувачка ресурсного центру
підтримки інклюзивної освіти, кандидат
психологічних наук;
члени ради:

4. Андрійчук Ольга
Іванівна
5. Бойко Ірина
Іванівна
6. Венцель Наталія
Василівна
7. Войналович Анатолій
Пантелеймонович
8. Волинець Ольга
Миколаївна
9. Дікова-Фаворська
Олена Михайлівна
10. Калінін Вадим
Олександрович

– декан факультету підвищення кваліфікації,
кандидат педагогічних наук;
– завідувачка кафедри психології, кандидат
психологічних наук, доцент;
– викладач кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін;
– завідувач лабораторії навчально-методичної
інформації;
– заступник директора з адміністративногосподарської роботи;
– професор кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін, доктор соціологічних наук, професор;
– заступник директора з навчально-методичної
роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

11. Ковальчук Лариса
Філімонівна
12. Корнілова Тетяна
Борисівна
13. Коврігіна Лілія
Михайлівна
14. Косигіна Олена
Володимирівна
15. Кравчук Валентина
Миколаївна
16. Кравчук Наталія
Віталіївна
17. Кравчук Олексій
Миколайович
18. Осадчук Наталія
Олександрівна
19. Пастовенський
Олександр
Вікторович
20. Пастушенко Тетяна
Михайлівна
21. Печенюк Алла
Павлівна
22. Смагіна Таїса
Миколаївна
23. Суханюк Зоя
Францівна
24. Сюравчик Микола
Кирилович
25. Шегеда Антон
Федорович
26. Шабінська Олена
Дмитрівна
27. Щербань Петро
Іванович

– юрист;
– завідувачка лабораторії змісту та моніторингу
якості післядипломної освіти факультету
підвищення кваліфікації;
– завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін, кандидат педагогічних наук;
– завідувачка кафедри педагогіки й андрагогіки,
кандидат психологічних наук, доцент;
– завідувачка бібліотеки;
– завідувачка лабораторії освітнього адміністрування;
– завідувач лабораторії інформаційно-комунікаційних
технологій;
– завідувачка навчально-методичного кабінету
психологічної служби системи освіти;
професор кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін, доктор педагогічних наук;
– завідувачка канцелярії;
– завідувачка лабораторії методичного забезпечення;
– завідувачка кафедри методики викладання
навчальних предметів, кандидат педагогічних наук;
– головний бухгалтер;
– заступник директора з навчально-методичної
роботи та моніторингу якості освіти;
– завідувач лабораторії упровадження освітніх
інновацій;
– завідувачка лабораторії навчально-організаційної
роботи факультету підвищення кваліфікації;
– методист лабораторії методичного забезпечення,
голова профспілкового комітету інституту.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ КЗ «Житомирський ОІППО»
ЖОР від 03.02.2020 року № 25-ОД «Про затвердження складу вченої ради КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР».
Директор

І. І. Смагін

