
СПИСОК  ВЧЕНОЇ РАДИ 

Ніжинського державного університету 

     імені Миколи Гоголя       

 

1 Бойко  

Олександр Дмитрович 

- доктор політичних наук, професор, 

ректор університету, голова Вченої 

ради 

2 Барановський 

Микола Олександрович 

- доктор географічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

географії 

3 Бондар 

Надія Олександрівна 

- кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри російської мови та 

перекладу 

4 Бойко 

Надія Іванівна 

- доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

української мови 

5 Бондаренко 

Юрій Іванович 

- доктор педагогічних наук, 

професор,  завідувач кафедри 

методики викладання української 

мови та літератури 

6 Блажко 

Марія Іванівна 

- кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри німецької мови 

7 Голуб 

Наталія Миколаївна 

- кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики викладання 

української мови та літератури, 

вчений секретар 

8 Городецька 

Маргарита Олексіївна 

- кандидат економічних наук, доцент 

кафедри філософії та соціально-

економічних наук 

9 Гусейнова 

Лариса Василівна 

- кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету культури і 

мистецтв 

10 Давиденко 

Сергій Миколайович 

- кандидат технічних наук, доцент, 

проректор з фінансово-економічних 

та господарських питань 

11 Долматова 

Марина Петрівна 

- кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики 

12 Желіба 

Олександр Володимирович 

- кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри права та методики 

викладання історико-правознавчих 

дисциплін 

13 Забарний 

Олександр Вадимович 

- кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан філологічного 

факультету 



14 Іванюк  

Сергій Олександрович 

- студент 4 курсу історико-

юридичного факультету 

15 Казачков 

Іван Васильович 

- доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладної 

математики, інформатики і освітніх 

вимірювань 

16 Коваленко  

Євгенія Іванівна 

- кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

педагогіки 

17 Ковальчук 

Юрій Олексійович 

- кандидат фізико-математичних 

наук, доцент, декан фізико-

математичного факультету 

18 Конончук  

Антоніна Іванівна 

- кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету психології 

та соціальної роботи 

19 Костенко 

Людмила Василівна 

- кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

вокально-хорової майстерності 

20 Криловець 

Микола Григорович 

- доктор педагогічних наук, 

професор, в.о.завідувача кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної 

роботи 

21 Лейберов 

Олексій Олегович 

- старший викладач кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних 

відносин, голова профкому 

22 Лепявко 

Сергій Анатолійович 

- доктор історичних наук, професор 

кафедри історії України та 

політології 

23 Лемиш 

Ярослава Григорівна 

- студентка 3 курсу фізико-

математичного факультету 

24 Марисова 

Інесса Віталіївна 

- кандидат біологічних наук, 

професор кафедри біології 

25 Мельничук 

Олександр Володимирович 

- доктор фізико-математичних наук, 

професор, проректор з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків 

26 Мицик 

Лариса Миколаївна 

- кандидат історичних наук, доцент, 

декан історико-юридичного 

факультету 

27 Морозов 

Олександр Сергійович 

- директор університетської 

бібліотеки імені М.О.Лавровського  

28 Никоненко 

Петро Макарович 

- кандидат філологічних наук, 

доцент, помічник ректора 

29 Охріменко 

Вікторія Анатоліївна 

- магістрантка  природничо-

географічного факультету 



30 Папуча 

Микола Васильович 

- доктор психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальної та 

практичної психології 

31 Пихтіна 

Ніна Порфиріївна 

- кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти 

 

32 Потапенко 

Сергій Іванович 

- доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

германської філології 

33 Приходько 

Роман Сергійович 

- голова студентського профкому 

34 Ростовський 

Олександр Якович 

- доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

музичної педагогіки та хореографії 

35 Самойленко 

Григорій Васильович 

- доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

російської і зарубіжної літератури та 

історії культури 

36 Самойленко 

Олександр Григорович 

- кандидат історичних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної та 

методичної роботи 

37 Сенченко 

Галина Григорівна 

- кандидат хімічних наук, доцент, 

декан природничо-географічного 

факультету 

38 Суховєєв 

Володимир Володимирович 

- доктор хімічних наук, професор, 

завідувач кафедри хімії 

39 Таран 

Олена Миколаївна 

- кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

англійської мови та методики 

викладання 

40 Тезікова 

Світлана Володимирівна 

- кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету іноземних 

мов 

41 Хархун  

Валентина Петрівна 

- доктор філологічних наук, 

професор,  завідувач кафедри 

української літератури 

42 Чебану 

Поліна Олегівна 

- студентка 4 курсу історико-

юридичного факультету 

43 Чувакова  

Тетяна Григорівна 

- кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

прикладної лінгвістики 

44 Шумський 

Микола Олександрович 

- заслужений артист України, 

доцент, завідувач кафедри 

інструментально-виконавської 



підготовки 

45 Щербак 

Павло Іванович 

- кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри фізичного 

виховання та валеології 

46 Щотка 

Оксана Петрівна 

- кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології 

 

 

                                                                        

 


