
Склад Вченої ради 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

1. Олешко Петро Степанович – ректор, кандидат історичних наук, голова 

ради.   

2. Вітюк Валентина Василівна – проректор з науково-методичної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови ради. 

3. Дем’янюк Олександр Йосипович – проректор з науково-педагогічної 

роботи та моніторингу якості освіти, доктор історичних наук, професор. 

4. Ткачук Надія Михайлівна – проректор з наукової роботи, кандидат 

педагогічних наук. 

5. Вознюк Василь Степанович – доцент кафедри менеджменту освіти, 

кандидат політичних наук. 

6. Дикий Олег Юрійович – завідувач кафедри теорії та методики викладання 

шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, 

7. Покалюк Раїса Миколаївна – головний бухгалтер інституту.  

8. Корнейко Алла Олександрівна – доцент кафедри менеджменту освіти, 

кандидат політичних наук.  

9. Луцюк Анатолій Михайлович – завідувач кафедри педагогіки і психології, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

10. Миць Мар’яна Ярославівна – старший викладач кафедри теорії та 

методики викладання шкільних предметів, кандидат історичних наук. 

11. Муляр Оксана Петрівна – доцент кафедри теорії та методики викладання 

шкільних предметів, кандидат педагогічних наук. 

12. Никитюк Ірина Вікторівна – завідувач відділу виховної роботи. 

13. Остапйовський Олександр Ігорович – доцент кафедри педагогіки і 

психології, кандидат психологічних наук. 

14. Поліщук Наталія Анатоліївна – завідувач науково-дослідної лабораторії 

освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК), голова профкому 

інституту.  

15. Романчук Галина Дмитрівна – науковий співробітник науково-дослідної  

лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти. 

16. Рубльова Наталія Олександрівна – завідувач відділу інформаційного 

забезпечення освіти, секретар вченої ради. 

17. Савош Валентин Олексійович – завідувач відділу фізико-математичних 

дисциплін, кандидат педагогічних наук. 

18. Сміховська Валентина Євгенівна – завідувач бібліотеки. 

19. Сташенко Михайло Олександрович – завідувач кафедри менеджменту 

освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент.  

20. Трачук Тетяна Володимирівна – доцент кафедри теорії та методики 

викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук. 

21. Турчик Ірина В’ячеславівна – доцент кафедри менеджменту освіти, 

кандидат економічних наук. 

22. Ясінська Наталія Василівна – завідувач науково-дослідної лабораторії 

соціологічних досліджень та розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. 


