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Склад вченої ради 

Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

 

1. Баранова Олена Єгорівна, голова первинної профспілкової 

організації, методистка відділу природничо-математичних дисциплін 

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського. 

2. Буковська Ольга Олександрівна, в.о. завідувачки кафедри психології 

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, кандидат психологічних наук, доцент. 

3. Гальонка Олексій Анатолійович, професор кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання, канд. пед. наук, доцент; 

4. Давиденко Андрій Андрійович, професор кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті, д-р пед. наук., професор; 

5. Довбня Віктор Миколайович, голова вченої ради, проректор інституту 

з науково-педагогічної роботи, д-р філос. наук, доцент; 

6. Журов Вадим Володимирович, доцент кафедри педагогіки, 

корекційної освіти та менеджменту, канд. психол. наук, доцент; 

7. Заліський Анатолій Андрійович, ректор інституту, канд. філос. наук, 

доцент; 

8. Лавріненко Лідія Іванівна, доцент кафедри педагогіки, корекційної 

освіти та менеджменту, канд. іст. наук, доцент; 

9. Лазаренко Тетяна Леонідівна, учений секретар; 

10. Латіна Ніна Миколаївна, головний бухгалтер інституту; 

11. Лисенко Ірина Василівна, проректор з науково-методичної роботи, 

канд. пед. наук, доцент; 

12. Матюшкіна Тетяна Павлівна, доцент кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання, канд. пед. наук, доцент; 

13. Мокрогуз Олександр Петрович, завідувач кафедри суспільних 

дисциплін та методики їх викладання, канд. пед. наук, доцент; 

14. Молочко Світлана Рашитівна, в.о. завідувачки кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання, старша викладачка; 
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15. Нестеренко Лідія Олександрівна, доцент кафедри суспільних 

дисциплін та методики їх викладання, канд. іст. наук, доцент; 

16. Пархоменко Лариса Федорівна, голова ветеранської організації, 

старша  викладачка кафедри природничо-математичних дисциплін та 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;  

17. Покришень Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті, канд. пед. наук, доцент; 

18. Пономаревський Станіслав Борисович, завідувач кафедри педагогіки, 

корекційної освіти та менеджменту,  д-р. пед. наук, доцент; 

19. Проскура Світлана Анатоліївна, провідний бібліотекар інституту; 

20. Рябчун Ольга Василівна, завідувачка відділу планування в системі 

підвищення кваліфікації; 

21. Шульга Інна Вячеславівна, завідувачка відділу координації 

методичної роботи та професійного розвитку керівних кадрів;  

 

 




