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Секція науково-технічної ради (НТР) машинобудівного інституту (МІ) 

 

1. ІВЩЕНКО ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ – професор каф. МВ та І, директор 

машинобудівного інституту, д-р техн. наук, професор – голова НТР МІ; 

2. САХНЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – доцент каф. ТАД, канд. техн. наук, 

доцент, - секретар; 

3. ДЯДЯ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ – зав. каф. ТМБ, канд. техн. наук, доцент; 

4. СЛИНЬКО ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ – зав. каф. ДВЗ, д-р техн. наук, 

професор; 

5. МАРТОВИЦЬКИЙ ЛЕОНІД МАКСИМОВИЧ – зав. каф. ДМ і ПТМ, 

канд. техн. наук, доцент; 

6. ОНУФРІЄНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – зав. каф. ВМ, д-р 

фіз.-мат. наук, професор; 

7. ТУРПАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – зав. каф. ТТ, д-р техн. наук, 

професор; 

8. ШИРОКОБОКОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – зав. каф. ОМТ, 

канд. техн. наук, доцент; 

9. ГЛУШКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – декан М факультету, канд. техн. наук, 

доцент; 

10. КУЗЬКІН ОЛЕКСІЙ ФЕЛІКСОВИЧ – декан Т факультету, канд. техн. 

наук, доцент; 

11. КАЧАН ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ – зав. каф. ТАД, д-р техн. наук, професор; 

12. КУБІЧ ВАДИМ ІВАНОВИЧ – доцент каф. А, канд. техн. наук, доцент; 

13. ШАЛОМЄЕВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ - зав. каф. НГ та К, д-р техн. 

наук, професор. 

 

Секція науково-технічної ради (НТР) фізико-технічного інституту 

(ФТІ) 

 

1. ЛУНЬОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ – директор ФТІ, зав. каф. 

МіТЛВ, д-р техн. наук, професор – голова секції НТР ФТІ; 

2. ХОХЛОВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА – старший лаборант кафедри 

ОТЗВ – секретар; 

3. ГРЕШТА ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ – професор, канд. техн. наук, 

професор каф. ФМ; 

4. ОВЧИННИКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – зав. каф. ОТЗВ, 

д-р техн. наук, професор;  

5. БРИКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ – професор, д-р техн. наук., 

доцент каф. ОТЗВ; 
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6. МІТЯЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – зав. каф. композиційних 

матеріалів, хімії та технологій, д-р техн. наук, професор; 

7. КЛИМОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – декан інженерно-

фізичного факультету, канд. техн. наук, доцент; 

8. САВЧЕНКО ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА – в. о. декана факультету 

будівництва, архітектури та дизайну, канд. техн. наук, доцент; 

9. ЦИВІРКО ЕДУАРД ІВАНОВИЧ – професор, д-р техн. наук, професор 

каф. МіТЛВ; 

10. АНТОНОВ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ – декан електротехнічного 

факультету, канд. техн. наук, доцент; 

11. БОНДАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ – зав. каф. ЕПА, канд. техн. 

наук, доцент; 

12. ЛОСКУТОВ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ – зав. каф. Фізики, д-р фіз.-мат. 

наук, професор; 

13. ШРАМ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – зав. каф. ЕПП, канд. техн. 

наук, доцент; 

14. ТИХОВОД СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ – зав. каф. ТЗЕ, д-р техн. наук, 

доцент; 

15. ЯРИМБАШ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ – зав. каф. ЕМ, д-р техн. наук, 

професор; 

16. АНДРІЄНКО ПЕТРО ДМИТРОВИЧ – зав. каф. ЕЕА, д-р техн. наук, 

професор; 

17. ДОНЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – зав. каф. БВУП, д-р техн. наук, 

професор; 

18. ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – зав. каф. Механіки, 

канд. техн. наук, доцент; 

19. ТКАЧЕНКО АЛЛА МИХАЙЛІВНА – зав. каф. підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, д-р економ. наук, професор; 

20. НЕСТЕРОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – зав. каф. охорони праці і 

навколишнього середовища, канд. техн. наук, доцент; 

21. РИЖОВА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА – зав. каф. Дизайну, д-р філос. 

наук, професор. 

 

Секція науково-технічної ради (НТР) інституту інформатики та 

радіоелектроніки (ІІРЕ) 

 

1. ПІЗА ДМИТРО МАКАРОВИЧ – проректор з НПР та ПРУ, директор 

ІІРЕ, д-р техн. наук, професор –  голова НТР ІІРЕ; 

2. ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ – професор каф. ПЗ, канд. техн. 

наук, професор – секретар; 
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3. БАКУРОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА – професор каф. СА та ОМ,  

д-р економ.наук, професор; 

4. БАХРУШИН ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ – професор каф. СА та ОМ, 

д-р техн. наук, професор; 

5. КАБАК ВЛАДИСЛАВ СЕМЕНОВИЧ – декан ФРЕТ, канд. техн. наук, 

доцент; 

6. КАРПУКОВ ЛЕОНІД МАТВІЙОВИЧ – зав. каф. ЗІ, д-р техн. наук, 

професор; 

7. КАСЬЯН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – декан ФКНТ, канд. техн. наук, 

доцент; 

8. КОРНІЧ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – зав. каф. СА та ОМ, д-р 

фіз.-матем. наук, професор; 

9. ШИЛО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА –  зав. каф. ІТЕЗ, д-р техн. наук, 

доцент; 

10. КУДЕРМЕТОВ РАВІЛЬ КАМІЛОВИЧ – зав. каф. КСМ, канд. техн. 

наук, доцент; 

11. МАСТИНОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ – зав. каф. ПМ, канд. техн. 

наук, професор; 

12. ПОГОСОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЬТЕРОВИЧ – зав. каф. МІНЕ, д-р фіз.-

матем. наук, професор; 

13. СУББОТІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – зав. каф. ПЗ, д-р техн. наук, 

професор, голова Ради МУС ЗНТУ. 

 

Секція наукової ради (НР) економіко-гуманітарного інституту (ЕГІ) 

 

1. ГУДЗЬ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ – професор каф. менеджменту, д-р 

економ.наук, професор, голова секції НР ЕГІ; 

2. КОРОЛЬКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ – декан факультету 

економіки та управління ЕГІ, канд. економ. наук, доцент; 

3. ДЄДКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – декан гуманітарного факультету 

ЕГІ, канд. іст. наук, доцент; 

4. ВІЗІРЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – доцент каф. обліку і 

оподаткування, канд.економ.наук, доцент – секретар НР ЕГІ; 

5. ЛИЩЕНКО ОЛЕНА ГЕРМАНІВНА – зав. каф. обліку і оподаткування, 

канд.економ.наук, доцент; 

6. ПУЛІНА ТЕТЯНА ВЕНІАМІНІВНА – зав. каф. менеджменту, д-р 

економ.наук, професор; 

7. ШАРОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА – зав. каф. фінансів, банківської 

справа та страхування, канд.економ.наук, доцент; 

8. ЛИФАР ВЛАДИСЛАВА ВИТАЛІЇВНА – зав. каф. маркетингу та 

логістики, д-р економ.наук, професор; 
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9. ГУБАРЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – зав. каф. економічної теорії та 

підприємництва, канд.економ.наук, доцент; 

10. ПРУШКІВСЬКА ЕМІЛІЯ ВАСИЛІВНА – зав. каф. міжнародних 

економічних відносин, д-р економ.наук, професор; 

11. ШАПОВАЛОВ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ – професор кафедри 

українознавства та загальної мовної підготовки, д-р іст.наук, професор; 

12. ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – завідувач кафедри 

теорії та практики перекладу, д-р філолог.наук, професор; 

13. КИРИЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ - завідувач кафедри 

політології та права, канд.іст.наук, доцент; 

14. БОНДАРЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА – завідувач кафедри філософії, 

д-р філос.наук, професор; 

15. АТАМАНЮК СВІТЛАНА ІВАНІВНА – завідувач кафедри фізичної 

культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту, канд.наук фіз.вихов. і 

спорту, доцент. 

 

Секція наукової ради (НР) інституту управління та права (ІУП) 

 

1. ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА –зав. каф. ТГРБ, директор 

ІУП, канд. пед. наук, професор- голова НР ІУП; 

2. ГУДЗЬ МАРИНА ВІКТОРІВНА –професор каф. Е та МС,  д-р економ. 

наук, професор; 

3. ВАСИЛЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА – декан ФМТЕ, канд. фіз.-мат. 

наук, доцент -  секретар секції; 

4. СОКОЛОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – зав. каф. Е та МС, 

к.н.держ.управ., доцент; 

5. ПУЩИНА ІРИНА ВІКТОРІВНА – в.о. декана ФУФКС, канд. пед. наук, 

доцент; 

6. ГАЙВОРОНСЬКА ТАЇСІЯ ОЛЕКСІЇВНА – декан факультету 

соціальних наук, канд. філос. наук, доцент. 

7. ПОГРЕБНА ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА – зав. каф. журналістики, д-р 

філол. наук, професор; 

8. МОРОЗОВ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ – зав. каф. ІТТ, канд. техн. наук, 

доцент; 

9. ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ – зав. каф. соціальної роботи та 

психології, д-р філософ. наук, доцент; 

10. БРУТМАН АННА БОГДАНІВНА - зав. каф. ІМПС, канд. економ. 

наук, доцент; 

11. МАКСАКОВА РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА – зав. каф. 

конституційного, адміністративного та трудового права, д-р юр. наук, професор; 
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12. ЛЕОНЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА – зав. каф. кримінального, 

цивільного та міжнародного права, д-р юр. наук, доцент; 

13. АРАБАДЖИЄВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ – зав. каф. загально-правових 

та політичних наук, д-р політ. наук, доцент; 

14. БОСТАН СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ – професор каф. 

конституційного, адміністративного та трудового права, д-р юр. наук, професор; 

15. КЛАПЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ – зав. каф. фіз.терапії та 

ерготерапії, д-р мед. наук, професор; 

16. МАЗІН ВАСИЛЬ  МИКОЛАЙОВИЧ – зав. каф. УФКС, д-р пед. наук, 

доцент; 

17. ВІНДЮК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ – професор каф. ТГРБ, д-р пед. 

наук, професор; 

18. БОЧЕЛЮК ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ – д-р псих. наук, професор каф. 

соціальної роботи та психології; 

19. ФІЛЕЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – декан юридичного ф-ту, канд. 

юр. наук, доцент; 

20. КАРПЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – доцент кафедри Е та МС 

д-р економ. наук, доцент; 

21. ТАРАН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – професор каф. 

соціальної роботи та психології, д-р філос.наук, професор,  

22. ПАЛЬЧЕНКОВА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА – професор каф. 

конституційного, адміністративного та трудового права д-р юр.наук, професор; 

23. ІВАХНЕНКО АННА АРКАДІЇВНА – зав.каф. спецосвіти, канд. пед. 

наук, доцент. 

  

 

 
 


