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в Рівненському державному гуманітарному університеті 

 

1. Пелех Юрій Володимирович (голова спеціалізованої вченої ради) - 
доктор педагогічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної та 

навчально-методичної роботи, професор кафедри загальної і соціальної 

педагогіки та управління освітою Рівненського державного гуманітарного 

університету. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти 

 

2. Петренко Оксана Борисівна (заступник голови спеціалізованої вченої 

ради) - доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри теорії та 

методики виховання, професор кафедри теорії та методики виховання 

Рівненського державного гуманітарного університету. Спеціальність: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 

3. Гудовсек Оксана Анатоліївна (вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради) - кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного 

університету. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. 

 

4. Безкоровайна Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов, 

Рівненського державного гуманітарного університету. Спеціальність: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  

 

5. Вербець Владислав Володимирович - доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри політології та соціології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 

6. Горбатюк Роман Михайлович - доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Спеціальність: 13.00.04 – теорія 

та методика професійної освіти  

 

7. Грицай Наталія Богданівна – - доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри біології та здоров’я людини Рівненського державного 



гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка 

та історія педагогіки. 

 

8. Лісова Світлана Валеріївна - доктор педагогічних наук,, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики професійної освіти, професор 

кафедри теорії та методики професійної освіти Рівненського державного 

гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти 

9. Литвиненко Світлана Анатоліївна - доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри психології та психотерапії Рівненського 

державного гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.04 – теорія 

та методика професійної освіти  

 

10. Малафіїк Іван Васильович - доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою 

Рівненського державного гуманітарного університету. Спеціальність: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 

11. Марусинець Мар’яна Михайлівна - доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри психології та педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Спеціальність: 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.  

 

12. Мединський Сергій Володимирович доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки та психології Львівського 

державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

 

13. Потапчук Тетяна Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методики дошкільної та спеціальної освіти 

ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника». Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти  

 

14. Руденко Володимир Миколайович - доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки і психології (дошкільної та 

корекційної) імені проф. Поніманської Т. І. Рівненського державного 

гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти  

 

15. Сверлюк Ярослав Васильович - доктор педагогічних наук, директор 

інституту мистецтв, професор кафедри духових та ударних інструментів 

Рівненського державного гуманітарного університету. Спеціальність: 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти  

 



16. Тадеєв Петро Олександрович - доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри вищої математики Національного університету 

водного господарства та природокористування. Спеціальність: 13.00.04 – 

теорія та методика професійної освіти  

 

17. Тадеєва Марія Іванівна - доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

іноземних мов, професор кафедри іноземних мов Національного 

університету водного господарства та природокористування. 

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 

18. Федяєва Валентина Леонідівна - доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 

Херсонського державного університету. Спеціальність 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. 

 

19. Шевців Зоя Михайлівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного 

гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти.  

 

20. Шугаєва Людмила Михайлівна - доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії, професор кафедри філософії Рівненського 

державного гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 

21. Ящук Інна Петрівна - доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Спеціальність: 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки. 


