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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

НАКАЗ 
 

 02   жовтня    2020 р.                      м. Дніпро                                                № 262 а.-г. 
 

 

 

Про оновлення складу 

 науково-методичних комісій 

спеціальностей 
 

З метою підвищення якості та ефективності роботи науково-методичних 

комісій спеціальностей університету 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази ректора Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» від 21 грудня 2019 року № 327 а.-г. 

«Про затвердження складу науково-методичних комісій спеціальностей», від 

14 червня 2020 року № 194 а.-г. «Про зміни у складі науково-методичних комісій 

спеціальностей». 

2. Затвердити оновлений склад науково-методичних комісій спеціальностей 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»: 
 

 

№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 

1. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 
філософії і педагогіки, 

професор 

голова 

комісії 
746-11-83 

2. 
Салов Володимир 

Олександрович 

професор кафедри 

транспортних систем і 

технологій 

заступник 

голови 

комісії 

373-07-57 

3. 
Пазиніч Юлія 

Миколаївна 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

вчений 

секретар 

комісії 

746-11-83 

4. 
Щелкунов Антон 

Олексійович 

доцент кафедри 
філософії і педагогіки 

член 
комісії 746-11-83 

5. 
Козинець Інна 

Іванівна 

доцент кафедри 
філософії і педагогіки 

член 
комісії 746-11-83 

6. 
Бондаренко 

Володимир Ілліч 

завідувач кафедри 
гірничої інженерії та 

освіти, професор 

член 
комісії 47-14-72 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

7. 
Грищак Сергій 

Вікторович 

директор інституту 
гуманітарних і 

соціальних наук, 
професор 

член 

комісії 
373-07-87 

8. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри історії 
та політичної теорії, 

доцент 

член 

комісії 
756-00-45 

9. 
Ігнатьєва Світлана 

Євгенівна 

завідувачка кафедри 
філології та мовної 

комунікації, професор 

член 

комісії 
373-08-47 

10. 
Письменкова Тетяна 

Олександрівна 

доцент кафедри 

конструювання, технічної 
естетики і дизайну 

член 

комісії 
47-03-16 

за спеціальністю 015 «Професійна освіта» 

1. 
Почепов Віктор 

Миколайович 

доцент кафедри гірничої 
інженерії та освіти 

голова 

комісії 
346-21-37 

2. 
Мамайкін Олександр 

Рюрікович 

доцент кафедри гірничої 
інженерії та освіти 

вчений 

секретар 

комісії 

346-21-37 

3. 
Коровяка Євгеній 

Анатолійович 

завідувач кафедри 
нафтогазової інженерії та 

буріння, доцент 

член 

комісії 
373-07-52 

4. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 

філософії і педагогіки, 
професор 

заступник 

голови 

комісії 

746-11-83 

5. 
Салов Володимир 

Олександрович 

професор кафедри 

транспортних систем і 
технологій 

член 

комісії 
373-07-57 

6. 
Нестерова Ольга  

Юріївна 

доцент кафедри 
перекладу 

член 

комісії 
47-16-54 

7. 
Письменкова Тетяна 

Олександрівна 

доцент кафедри 

конструювання, технічної 
естетики і дизайну 

член 

комісії 
47-03-16 

за спеціальністю 032 «Історія та археологія» 

1. 
Василенко Віталій 

Олександрович 

професор кафедри 
історії та політичної 

теорії 

голова 

комісії 
 

2. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри 

історії та політичної 
теорії, доцент 

заступник 

голови 

комісії 

756-00-45 

3. 
Шевченко Марія 

Володимирівна 

асистент кафедри 

історії та політичної 
теорії 

вчений 

секретар 

комісії 

756-00-45 

4. 
Ченцова Надія 

Володимирівна 

професор кафедри 
історії та політичної 

теорії 

член 

комісії 756-00-45 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

5. 
Галь Богдан 

Олександрович 

доцент кафедри 

історії та політичної 

теорії 

член 

комісії 
756-00-45 

6. 
Осін Вадим 

Володимирович 

доцент кафедри 

історії та політичної 

теорії 

член 

комісії 
756-00-45 

7. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 

філософії і педагогіки, 

професор 

член 

комісії 
746-11-83 

за спеціальністю 033 «Філософія» 

1. 
Громов Валерій 

Євгенович 

професор кафедри 

філософії і педагогіки 

голова 

комісії 

746-11-83 

2. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 

філософії і педагогіки, 

професор 

заступник 

голови 

комісії 

746-11-83 

3. 
Захарчук Олексій 

Феліксович 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

вчений 

секретар 

комісії 

746-11-83 

4. 
Тарасова Наталія 

Юріївна 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

член 

комісії 

746-11-83 

5. 
Жижченко Валерій 

Петрович 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

член 

комісії 

746-11-83 

6. 
Грищак Сергій 

Вікторович 

директор інституту 

гуманітарних і 

соціальних наук, 

професор 

член 

комісії 
373-07-87 

7. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри 

історії та політичної 

теорії, професор 

член 

комісії 
756-00-45 

8. 
Ігнатьєва Світлана 

Євгенівна 

завідувачка кафедри 

філології та мовної 

комунікації, професор 

член 

комісії 
373-08-47 

за спеціальністю 034 «Культурологія» 

1. 
Годенко-Наконечна 

Олена Петрівна 

професор кафедри 

філософії і педагогіки 

голова 

комісії 
746-11-83 

2. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 

філософії і педагогіки, 

професор 

заступник 

голови 

комісії 

746-11-83 

3. 
Щелкунов Антон 

Олексійович 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

вчений 

секретар 

комісії 

746-11-83 

4. 
Піщанська Вікторія 

Миколаївна 

професор кафедри 

філософії і педагогіки 

член 

комісії 
746-11-83 

5. 
Тарасова Наталія 

Юріївна 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

член 

комісії 
746-11-83 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

6. 
Грищак Сергій 

Вікторович 

директор інституту 

гуманітарних і 

соціальних наук, 

професор 

член 

комісії 
373-07-87 

7. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри 

історії та політичної 

теорії, професор 

член 

комісії 
756-00-45 

8. 
Ігнатьєва Світлана 

Євгенівна 

завідувачка кафедри 

філології та мовної 

комунікації, професор 

член 

комісії 
373-08-47 

за спеціальністю 035 «Філологія» 

1. 
Введенська Тетяна 

Юріївна 
завідувачка кафедри 
перекладу, професор 

голова 
комісії 

2-64 

2. 
Ігнатьєва Світлана 

Євгенівна 

завідувачка кафедри 

філології та мовної 
комунікації, професор 

заступник 

голови 

комісії 

373-08-47, 

3-62 

3. 
Бердник Лада 

Валеріївна 
доцент кафедри 

перекладу 

вчений 
секретар 
комісії 

2-64 

4. 
Нестерова Ольга 

Юріївна 

доцент  кафедри 

перекладу 
член 
комісії 2-64 

5. 
Алексєєв Анатолій 

Якович 
професор кафедри 

перекладу 
член 

комісії 
2-64 

6. 
Кабаченко Ірина 

Леонідівна 
доцент кафедри 

перекладу 
член 

комісії 
2-64 

7. 
Кострицька 

Світлана Іванівна 
завідувачка кафедри 

іноземних мов, професор 
член 

комісії 3-39 

8. 
Цюп’як Ірина 
Костянтинівна 

доцент кафедри 
філології та мовної 

комунікації 

член 
комісії 

31-46-72 

5-29 

за спеціальністю 051 «Економіка» 

1. 
Грибіненко Ольга 

Миколаївна 

декан фінансово-

економічного факультету 

голова 

комісії 
47-14-32 

2. Чуріканова Олена 

Юріївна 

доцент кафедри 

економіки та 

економічної 

кібернетики 

заступник 

голови 

комісії 

5-22 

3. 
Кочура Євген 

Віталійович 

завідувач кафедри  

економіки та 

економічної 

кібернетики, професор 

член 

комісії 
373-08-37 

4. 
Антонюк Оксана 

Петрівна 

доцент кафедри 

економіки та 

економічної 

кібернетики 

вчений 

секретар 

комісії 

5-22 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

5. Яковенко Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри 

економіки та 

економічної 
кібернетики  

член 

комісії 
5-22 

за спеціальністю 052 «Політологія» 

1. 
Василенко Віталій 

Олександрович 

професор кафедри 

історії та політичної 

теорії 

голова 

комісії 

756-00-45 

 

2. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри 

історії та політичної 

теорії, доцент 

заступник 

голови 

комісії 

756-00-45 

3. 
Галь Богдан 

Олександрович 

доцент кафедри історії 

та політичної теорії 

вчений 

секретар 

комісії 

756-00-45 

4. 
Ченцова Надія 

Володимирівна 

професор кафедри 

історії та політичної 

теорії 

член 

комісії 
756-00-45 

5. 
Зенкін Михайло 

Васильович 

доцент кафедри історії 

та політичної теорії 

член 

комісії 
756-00-45 

6. 
Єгорова Олена 

Віталіївна 

доцент кафедри історії 

та політичної теорії 

член 

комісії 
756-00-45 

7. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 

філософії і педагогіки, 

професор 

член 

комісії 
746-11-83 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

1. Пашкевич Марина 

Сергіївна 

завідувачка кафедри 

обліку і аудиту, 

професор 

голова 

комісії 
2-68 

2. 
Гресь Наталія 

Леонідівна 

доцент кафедри  

обліку і аудиту 

заступник 

голови 

комісії 

2-68 

3. 
Шишкова Наталія 

Леонидівна 

доцент кафедри  

обліку і аудиту 

вчений 
секретар 
комісії 

2-68 

4. 
Усатенко Ольга 

Вікторівна 
професор кафедри 

обліку і аудиту 
член 

комісії 2-68 

5. 
Макурін Андрій 

Андрійович 
асистент кафедри 

обліку і аудиту 
член 

комісії 2-68 

6. 
Грибіненко Ольга 

Миколаївна 

декан фінансово-
економічного 
факультету 

член 
комісії 5-63 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

1. Єрмошкіна Олена 

Вячеславівна 

завідувачка кафедри 

економічного аналізу і 

фінансів, професор 

голова 

комісії 
744-61-91 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

2. Соляник Людмила 

Григорівна 

професор кафедри 

економічного аналізу і 

фінансів 

заступник 

голови 

комісії 

373-07-97 

3. 
Доценко Олена 

Юріївна 

доцент кафедри 

економічного аналізу і 

фінансів 

вчений 

секретар 

комісії 

373-07-97 

4. Крилова Олена 

Валер’янівна 

доцент кафедри 

економічного аналізу і 

фінансів 

член 

комісії 
373-07-97 

5. Штефан Наталія 

Миколаївна 

доцент кафедри 

економічного аналізу і 

фінансів 

член 

комісії 
373-07-97 

6. 
Цуркан Ірина 

Миколаївна 

доцент кафедри 

економічного аналізу і 

фінансів 

член 

комісії 
373-07-97 

7. 
Грибіненко Ольга 

Миколаївна 

декан фінансово-
економічного 
факультету 

член 

комісії 
47-08-59 

8. Кострицька 

Світлана Іванівна 

завідувачка кафедри 

іноземних мов, 

професор 

член 

комісії 47-02-05 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

1. 
Швець Василь 

Якович 

завідувач кафедри 
менеджменту, 

професор 

голова 

комісії 
3-57 

2. Бардась Артем 

Володимирович 

директор інституту 

економіки, професор 

заступник 

голови 

комісії 

3-84 

3. Трифонова Олена 

Василівна 

в.о.декана факультету 
менеджменту, професор 

член 

комісії 
4-65 

4. 
Іванова Марина 

Іллівна 

професор кафедри 

менеджменту 

член 

комісії 
4-51 

5. 

Варяниченко 

Олена 

Володимирівна 

доцент кафедри 
менеджменту 

член 

комісії 
3-93 

6. 
Папіж Юлія 

Сергіївна 
доцент кафедри 
менеджменту 

член 
комісії 

2-36 

7. 
Романюк Наталя 

Миколаївна 

доцент кафедри 

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 

вчений 
секретар 
комісії 

373-08-30 

8. 
Саннікова Світлана 

Федорівна 

доцент кафедри 

менеджменту 
член 

комісії 
4-51 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

за спеціальністю 075 «Маркетинг» 

1. 
Касян Сергій 

Якович 
завідувач кафедри 

маркетингу, доцент 
голова 
комісії 744-62-10 

2. 
Пілова Катерина 

Петрівна 
доцент кафедри 

маркетингу 

заступник 
голови 
комісії 

373-07-55 

3.. 

Шинкаренко 

Наталія 

Валентинівна 

доцент кафедри 
маркетингу 

вчений 
секретар 
комісії 

373-07-55 

4. 
Гармідер Лариса 

Дмитрівна 
професор кафедри 

маркетингу 
член 

комісії З73-07-55 

5. 
Палєхова Людмила 

Львівна 
доцент кафедри 

маркетингу 
член 

комісії З73-07-55 

6. 
Грибіненко Ольга 

Миколаївна 

декан фінансово-
економічного 
факультету 

член 
комісії 

47-08-59 

7. 
Доценко Олена 

Юріївна 

доцент кафедри 
економічного аналізу і 

фінансів 

член 
комісії 373-07-97 

8. 

Коломойченко 
Олександра 
Євгенівна 

доцент кафедри 
іноземних мов 

член 
комісії 47-02-05 

за спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» 

1. 

Вагонова 

Олександра 

Григорівна 

завідувачка кафедри 

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління, 

професор 

голова 

комісії 
47-03-30 

2. 
Тимошенко Любов 

Вікторівна 

доцент кафедри  

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 

вчений 

секретар 

комісії 

46-90-40 

3. 
Романюк Наталя 

Миколаївна 

доцент кафедри 

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 

член 

комісії 
46-90-40 

4. 
Шаповал Вадим 

Анатолійович 

доцент кафедри 

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 

заступник 

голови 

комісії 

46-90-40 

5. 

Горпинич 

Олександр 

Володимирович 

доцент кафедри 

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 

член 

комісії 
46-90-40 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

6. 
Ігнатьєва Світлана 

Євгенівна 

завідувачка кафедри 

філології та мовної 

комунікації, професор 

член 

комісії 

373-08-47 
3-62 

7. 
Хряпінський Петро 

Васильович 

професор кафедри 

публічного права 

член 

комісії 
373-07-85 

за спеціальністю 081 «Право» 

1. 
Легеза Юлія 

Олександрівна 

професор кафедри 

цивільного, 

господарського та 

екологічного права 

голова 

комісії 
373-07-88 

2 
Пушкіна Олена 

Вікторівна 

завідувачка кафедри 

цивільного, 

господарського та 

екологічного права, 

професор 

член 

комісії 
373-07-88 

3 

Тюря Юлія 

Іванівна 

 

доцент кафедри 

цивільного, 

господарського  та 

екологічного права 

вчений 
секретар 
комісії 

373-07-88 

4. 
Школа Сергій 

Миколайович 

завідувач кафедри 

публічного права, 

доцент 

заступник 

голови 

комісії 

373-07-85 

5. 
Касапоглу Світлана 

Олександрівна 
професор кафедри 

публічного права 

член 

комісії 
373-07-85 

6. Світличний Олексій 

Олексійович 

доцент кафедри 

публічного 

права 

член 
комісії 373-07-85 

за спеціальністю 091 «Біологія» 

1. 
Клімкіна Ірина 

Іванівна 

доцент кафедри екології 

та технологій захисту 

навколишнього 

середовища 

голова 

комісії 
756-00-16 

2. 
Павличенко Артем 

Володимирович 

завідувач кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища, професор 

заступник 

голови 

комісії 

756-00-16 

3. 
Бучавий Юрій 

Володимирович 

доцент кафедри екології 

та технологій захисту 

навколишнього 

середовища 

вчений 

секретар 

комісії 

756-00-16 

4. 
Горова Алла 

Іванівна 

професор кафедри  

хімії 

член 

комісії 
47-05-92 

5 
Лисицька Світлана 

Майорівна 

доцент кафедри  

хімії 

член 

комісії 
47-05-92 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

6. 
Чеберячко Сергій 

Іванович 

професор кафедри 

охорони праці та 

цивільної безпеки 

член 

комісії 
47-23-41 

7. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 

філософії і педагогіки, 

професор 

член 

комісії 
746-11-83 

за спеціальністю 101 «Екологія» 

1. 
Павличенко Артем 

Володимирович 

завідувач кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища, доцент 

голова 

комісії 
756-00-16 

2. 
Борисовська Олена 

Олександрівна 

доцент кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища 

заступник 

голови 

комісії 

756-00-16 

3. 
Рудченко Андрій 

Геннадійович 

старший викладач 

кафедри екології та 

технологій захисту 

навколишнього 

середовища 

вчений 

секретар 

комісії 

756-00-16 

4. 
Колесник Валерій 

Євгенович 

професор кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища 

член 

комісії 756-00-16 

5. 
Чеберячко Сергій 

Іванович 

професор кафедри 

охорони праці та 

цивільної безпеки 

член 

комісії 
47-23-41 

6. 
Барташевська 

Людмила Іванівна 
доцент кафедри фізики 

член 

комісії 
756-00-22 

7. 
Шабанова Юлія 

Олександрівна 

завідувачка кафедри 

філософії і педагогіки, 

професор 

член 

комісії 
746-11-83 

за спеціальністю 103 «Науки про Землю» 

1. 
Приходченко 

Василь Федорович 

декан факультету 

природничих наук та 

технологій, професор 

голова 

комісії 
47-44-65, 

4-62 

2. 
Жильцова Ірина 

Вікторівна 

доцент  кафедри 

геології та розвідки 

родовищ корисних 

копалин 

заступник 

голови 

комісії 

2-58 

3. 
Сливна Олена 

Василівна 

доцент кафедри геології 

та розвідки родовищ 

корисних копалин 
 

вчений 

секретар 

комісії 

2-58 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

4. 
Рудаков Дмитро 

Вікторович 

завідувач кафедри 

гідрогеології та 

інженерної геології, 

професор 

член 

комісії 
46-87-11 

5. Довбніч Михайло 

Михайлович 

завідувач кафедри 

геофізичних методів 

розвідки, професор 

член 

комісії 
46-90-78 

6. 
Рузіна Марина 

Вікторівна 

професор кафедри  
геології та розвідки 
родовищ корисних 

копалин 

член 

комісії 
2-58 

7. 
Савчук В’ячеслав 

Степанович 

завідувач кафедри 

геології та розвідки 

родовищ корисних 

копалин, професор 

член 

комісії 
2-58 

8. 
Тяпкін Олег 

Костянтинович 

професор кафедри 

геофізичних методів 

розвідки 

член 

комісії 
46-90-78 

9. Шевченко Сергій 

Вікторович 

завідувач кафедри 

загальної та структурної 

геології, доцент 

член 

комісії 
47-25-51 

за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

1. 
Мещеряков Леонід 

Іванович 

професор кафедри  

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем 

голова 

комісії 
2-69 

2. 
Куваєв Володимир 

Миколайович 

професор кафедри 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем 

заступник 

голови 

комісії 

2-69 

3. 
Сироткіна Олена 

Ігорівна 

доцент кафедри 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем 

вчений 

секретар 

комісії 

2-69 

4. 
Алексєєв Михайло 

Олександрович 

декан факультету 

інформаційних 

технологій, професор 

член 

комісії 
47-23-90 

5. 
Удовик Ірина 

Михайлівна 

завідувачка кафедри 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем, 

доцент 

член 

комісії 
2-69 

6. 
Приходченко 

Сергій Дмитрович 

доцент кафедри 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем 

член 

комісії 
2-69 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 

1. 
Мороз Борис 

Іванович 

професор кафедри 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем 

голова 

комісії 
2-69 

2. 
Алексєєв Михайло 

Олександрович 

декан факультету 

інформаційних 

технологій, професор 

заступник 

голови 

комісії 

47-23-90 

3. 
Гуліна Ірина 

Григорівна 

доцент кафедри 
програмного 
забезпечення 

комп’ютерних систем 

вчений 

секретар 

комісії 

2-69 

4. 
Удовик Ірина 

Михайлівна 

завідувачка кафедри 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем, 

доцент 

член 

комісії 
2-69 

5. 

Спірінцев 

В’ячеслав 

Васильович  

доцент кафедри 
програмного 
забезпечення 

комп’ютерних систем 

член 

комісії 
2-69 

6. 
Реута Олександр 

Васильович 

доцент кафедри 
програмного 
забезпечення 

комп’ютерних систем 

член 
комісії 

2-69 

7. Кабак Леонід 

Віталійович 

доцент кафедри 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем 

член 
комісії 

2-69 

за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» 

1. 

Гнатушенко 

Володимир 

Володимирович 

завідувач кафедри 

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії, 

професор 

голова 

комісії 
736-19-99 

2. Цвіркун Леонід 

Іванович 

професор кафедри 
інформаційних 
технологій та 

комп’ютерної інженерії 

заступник 

голови 

комісії 

736-19-99 

3. Ткаченко Сергій 

Михайлович 

доцент кафедри 
інформаційних 
технологій та 

комп’ютерної інженерії 

вчений 
секретар 
комісії 

736-19-99 

4. 
Сергєєва Катерина 

Леонідівна 

доцент кафедри 
інформаційних 
технологій та 

комп’ютерної інженерії 

член  
комісії 

736-19-99 
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ПІБ Посада на кафедрі 
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комісії 
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5 Кожевніков Антон 

Вячеславович 

доцент кафедри 
інформаційних 
технологій та 

комп’ютерної інженерії 

член 

комісії 
736-19-99 

6. 
Бешта Лілія 
Валеріївна 

асистент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії 

член 
комісії 

736-19-99 

за спеціальністю 124 «Системний аналіз» 

1. Желдак Тімур 

Анатолійович 

завідувач кафедри 

системного аналізу та 

управління, доцент 

голова 
комісії 0676319926 

2. 
Ус Світлана 
Альбертівна 

професор кафедри 
системного аналізу та 

управління 

заступник 
голови 
комісії 

373-07-11 

3.. Козир Світлана 

Василівна 

асистент кафедри 

системного аналізу та 

управління 

вчений 
секретар 
комісії 

373-07-11 

4.. 

Слєсарєв 

Володимир 

Вікторович 

професор кафедри 

системного аналізу та 

управління 

член 
комісії 

373-07-11 

4. 
Купенко Ольга 

Петрівна 

професор кафедри 
системного аналізу та 

управління 

член 
комісії 373-07-11 

5. Коряшкіна 

Лариса Сергіївна 

доцент кафедри 
системного аналізу та 

управління 

член 
комісії 

373-07-11 

6. 
Хом’як Тетяна 

Валеріївна 

доцент кафедри 

системного аналізу та 

управління 

член 
комісії 

373-07-11 

за спеціальністю 125 «Кібербезпека» 

1. 
Корнієнко Валерій 

Іванович 

завідувач кафедри  

безпеки інформації та 

телекомунікацій, 

професор 

голова 

комісії 
373-07-64 

2. 

Герасіна 

Олександра 

Володимирівна 

доцент кафедри безпеки 

інформації та 

телекомунікацій 

заступник 

голови 
47-22-09 

3. 
Кручінін Олександр 

Володимирович 

старший викладач 

кафедри безпеки 

інформації та 

телекомунікацій 

вчений 

секретар 

комісії 

47-22-09 

4. 
Гаркуша Ігор 

Павлович 

завідувач кафедри 

фізики, професор 

член 

комісії 
744-61-87 

5. 
Кагадій Тетяна 

Станіславівна 

професор кафедри вищої 

математики 

член 

комісії 
46-99-10 
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6. 
Тимофєєв Дмитро 

Сергійович 

старший викладач 

кафедри безпеки 

інформації та 

телекомунікацій 

член 

комісії 
47-22-09 

7. 
Флоров Сергій 

Володимирович 

доцент кафедри 

інформацій та 

телекомунікацій 

член 

комісії 
47-22-09 

за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» 

1. 

Гнатушенко 

Володимир 

Володимирович 

завідувач кафедри  

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії, 

професор 

голова 

комісії 
736-19-99 

2. 
Гаркуша Ігор 

Миколайович 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії 

заступник 

голови 

комісії 

736-19-99 

3. 
Сергєєва Катерина 

Леонідівна 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії 

вчений 

секретар 

комісії 

736-19-99 

4.. 

Коротенко 

Григорій 

Михайлович 

професор кафедри 

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії 

член 

комісії 
736-19-99 

5. 
Каштан Віта 

Юріївна 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії 

член 

комісії 
736-19-99 

6. 
Іванов Денис  

Валерійович 

асистент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної інженерії 

член 

комісії 
736-19-99 

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» 

1. 
Проців Володимир 

Васильович 

завідувач кафедри 

технологій 

машинобудування та 

матеріалознавства, 

професор 

голова 

комісії 
756-09-04 

756-00-84 

2. 
Пацера Сергій 

Тихонович 

професор кафедри 
технологій 

машинобудування та 

матеріалознавства, 
професор 

вчений 
секретар 
комісії 

46-99-04 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

3. 

Григоренко 

Володимир 

Устинович 

професор кафедри 
технологій 

машинобудування та 
матеріалознавства 

член 

комісії 
46-99-04 

4. 
Дербаба Віталій 
Анатолійович 

доцент кафедри 

технологій 

машинобудування та 

матеріалознавства 

заступник 
голови 
комісії 

2-04 

5. 

Богданов 

Олександр 
Олександрович 

доцент кафедри 
технологій  

машинобудування та 

матеріалознавства 

член 

комісії 
46-99-75 

за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» 

1. 
Проців 

Володимир 
Васильович 

завідувач кафедри 
технологій 

машинобудування та 
матеріалознавства, 

професор 

голова 
комісії 

756-09-04, 
756-00-84 

2. 

Григоренко 

Володимир 

Устинович 

професор кафедри 
технологій 

машинобудування та 
матеріалознавства 

заступник 
голови 
комісії 

756-09-04 

3. 
Козечко Вікторія 

Анатоліївна 

доцент кафедри 
технологій 

машинобудування та 
матеріалознавства  

вчений 
секретар 
комісії 

756-09-04 

4. 

Колосов 
Дмитро 

Леонідович 
 

завідувач кафедри 
будівельної, 

теоретичної та 
прикладної механіки, 

професор 

член 
комісії 

756-09-95 

5. 
Зіборов Кирило 

Альбертович 

завідувач кафедри  
конструювання, 

технічної естетики і 
дизайну, доцент 

член 
комісії 

5-13 

6. 
Долгов Олександр 

Михайлович 

професор кафедри 
будівельної, 

теоретичної та 
прикладної механіки 

член 
комісії 

756-09-95 

7. 
Ротт Наталія 

Олександрівна 

доцент кафедри 
конструювання, 

технічної естетики і 
дизайну 

член 
комісії 

756-00-06 

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» 

1. 
Заболотний 

Костянтин 

Сергійович 

завідувач кафедри 

інжинірингу та дизайну 

в машинобудуванні, 

професор 

голова 

комісії 
4-00 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

2. Запара Євген 

Семенович 

доцент кафедри 

інжинірингу та дизайну 

в машинобудуванні 

заступник 

голови 

комісії 

2-99 

3. Москальова Тетяна 

Віталіївна 

доцент кафедри 

інжинірингу та дизайну 

в машинобудуванні 

вчений 

секретар 

комісії 

2-65 

4. 
Фелоненко Станіслав 

Васильович 

декан механіко-

машинобудівного 

факультету, професор 

член 

комісії 
5-23 

5. Бондаренко Андрій 

Олексійович 

професор кафедри 

інжинірингу та 

дизайну в 

машинобудуванні 

член 

комісії 
2-73 

6. 
Кухар Віктор 

Юрійович 

доцент кафедри 

інжинірингу та дизайну 

в машинобудуванні 

член 

комісії 
4-00 

7. 
Полушина Марина 

Віталіївна 

доцент кафедри 

інжинірингу та 

дизайну в 

машинобудуванні 

член 

комісії 
2-65 

8. 
Тарасов Віктор 

Іванович 
доцент кафедри 

гірничої механіки 

член 

комісії 
2-82 

за спеціальністю 141«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

1. 
Іванов Олексій 

Борисович 

директор інституту 

електроенергетики, 

професор 

голова 

комісії 
3-10 

2. 
Ковальов Олександр 

Робертович 

старший викладач 

кафедри 

електроенергетики 

вчений 

секретар 

комісії 

5-51 

3. 
Казачковський 

Микола 

Миколайович 

завідувач кафедри 

електропривода, 

професор 

заступник 

голови 

комісії 

3-64 

4. Рогоза Михайло  

Валентинович 

в.о. декана 

електротехнічного 

факультету, професор 

член 
комісії 

5-51 

5. 
Папаїка Юрій 
Анатолійович 

завідувач кафедри 
електроенергетики, 

професор 

член 
комісії 2-17 

6. 
Бабець Дмитро 

Володимирович 

професор кафедри вищої 

математики 

член 

комісії 
2-56 

7. 
Ципленков Дмитро 

Володимирович 

завідувач кафедри 

електротехніки, доцент 

член 

комісії 
3-69 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

1. 
Ткачов Віктор 

Васильович 

завідувач кафедри  

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем, 

професор 

голова 

комісії 
47-39-93 

2. Бубліков Андрій 

Вікторович 

доцент кафедри   

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем 

вчений 
секретар 
комісії 

4-73 

3. 
Трипутень 

Микола 

Мусийович 

доцент кафедри 

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем 

заступник 

голови 

комісії 

4-73 

4. Бойко Олег 

Олександрович 

асистент кафедри 

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем  

член 

комісії 
4-64 

5. 
Галушко Олег 

Михайлович 

доцент кафедри 

безпеки інформації та 

телекомунікацій 

член 

комісії 
5-70 

6. Ципленков Дмитро 

Володимирович 

завідувач кафедри 
електротехніки, доцент 

член 

комісії 
3-69 

за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

1. 
Ткачов Віктор 

Васильович 

завідувач кафедри  

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем, 

професор 

голова 

комісії 
47-39-93 

2. 
Глухова Наталія 

Вікторівна 

доцент кафедри 

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем 

заступник 

голови 

комісії 

3-52 

3. 
Харламова Юлія 

Миколаївна 

асистент кафедри 

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем 

вчений 

секретар 

комісії 

3-52 

4. 

Заславський 

Олександр 

Михайлович 

доцент кафедри 

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем 

член 

комісії 4-22 

5. 
Соснін Костянтин 
Володимирович 

доцент кафедри 

кіберфізичних та 

інформаційно-

вимірювальних систем 

член 

комісії 3-52 
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№ 

з/п 
ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

6. Ципленков Дмитро 

Володимирович 

завідувач кафедри 
електротехніки, доцент 

член  

комісії 
3-69 

за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» 

1. 
Свєткіна Олена 

Юріївна 

завідувачка 

 кафедри хімії, професор 

голова 

комісії 
746-14-17 

2. 
Коверя Андрій 

Сергійович 

доцент кафедри  

хімії 

заступник 

голови 

комісії 

746-14-17 

3. 
Лисицька Світлана 

Майорівна 

доцент кафедри  

хімії 

вчений 

секретар 

комісії 

746-14-17 

4. 
Голінько Василь 

Іванович 

завідувач кафедри  

охорони праці та 

цивільної безпеки, 

професор 

член 

комісії 
770-27-36 

5. 
Павличенко Артем 

Володимирович 

завідувач кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища, професор 

член 

комісії 
777-24-50 

6. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри історії 

та політичної теорії, 

доцент 

член 

комісії 
756-00-45 

7. 
Терехов Євген 

Володимирович 

доцент кафедри 

прикладної економіки,  

підприємництва та  

публічного управління 

член 

комісії 
756-00-40 

за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

1. 
Гусєв Олександр 

Юрійович 

професор кафедри 
безпеки 

інформації та 

телекомунікацій 

голова 

комісії 
47-22-09 

2. 
Сафаров Олександр 

Олександрович 

доцент кафедри 
безпеки 

інформації та 

телекомунікацій 

заступник 
голови 

комісії 
47-22-09 

3. 
Горєв В’ячеслав 

Миколайович 

асистент кафедри 
безпеки інформації та 

телекомунікацій 

вчений 
секретар 
комісії 

47-22-09 
 

4. 
Галушко Олег 

Михайлович 

доцент кафедри безпеки 

інформації та 

телекомунікацій 

член 

комісії 

47-22-09 

 

5. Корнієнко Валерій 

Іванович 

завідувач кафедри 

безпеки інформації та 

телекомунікацій, 

професор 

член 
комісії 

373-07-64 
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ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

6. 
Гаркуша Ігор 

Павлович 
завідувач кафедри 

фізики, професор 

член 

комісії 
744-61-87 

7. Кагадій Тетяна 

Станіславівна 

професор кафедри 

вищої математики 

член 

комісії 
46-99-10 

за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

1. 
Колесник Валерій 

Євгенович 

професор кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища 

голова 

комісії 
756-00-16 

2. 
Павличенко Артем 

Володимирович 

завідувач кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища, професор 

заступник 

голови 

комісії 

756-00-16 

3. 
Миронова Інна 

Геннадіївна 

доцент кафедри екології 

та технологій захисту 

навколишнього 

середовища 

вчений 

секретар 

комісії 

756-00-16 

4. 
Голінько Василь 

Іванович 

завідувач кафедри 

охорони праці та 

цивільної безпеки, 

професор 

член 

комісії 
47-23-41 

5. 

Симоненко 

Володимир 

Іванович 

професор кафедри 

відкритих гірничих робіт 

член 

комісії 
47-08-84 

6. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри історії 

та політичної теорії, 

доцент 

член 

комісії 
756-00-45 

7. 
Тимошенко Любов 

Вікторівна 

доцент кафедри 

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 

член 

комісії 
756-00-40 

за спеціальністю 184 «Гірництво» 

1. Бондаренко 

Володимир Ілліч 

завідувач кафедри 
гірничої інженерії та 

освіти, професор 

голова 

комісії 

47-14-72 

2-00 

2. 

Кузьменко 

Олександр 

Михайлович 

професор кафедри 

гірничої інженерії та 

освіти 

заступник 

голови 

комісії 

373-08-01 

3. 
Почепов Віктор 

Миколайович 
доцент кафедри гірничої 

інженерії та освіти 

член 

комісії 
2-20 

4. 
Собко Борис 

Юхимович 

завідувач кафедри 

відкритих гірничих 

робіт, професор 

вчений 

секретар 

комісії 

45-99-16, 

2-16 
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ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

5. 
Самуся Володимир 

Ілліч 

завідувач кафедри 
гірничої механіки, 

професор 

член 

комісії 
47-05-36 

6. Левченко Костянтин 

Анатолійович 

завідувач кафедри 
технологічного 

інжинірингу 
переробки матеріалів, 

доцент 

член 

комісії 

47-03-01, 

5-52 

7. 
Гапєєв Сергій 

Миколайович 

завідувач кафедри 
будівництва, геотехніки і 

геомеханіки, професор 

член 

комісії 
2-57 

8. 
Терещук Роман 

Миколайович 

доцент кафедри 
будівництва, 
геотехніки і 

геомеханіки 

член 

комісії 
373-07-69 

9. Кучин Олександр 

Сергійович 

завідувач кафедри 
маркшейдерії, професор 

член 

комісії 
4-14 

10. 
Коровяка Євгеній 

Анатолійович 

завідувач кафедри 
нафтогазової інженерії  

та буріння, доцент 

член 

комісії 
373-07-52 

за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» 

1. 
Коровяка Євгеній 

Анатолійович 

завідувач кафедри 
нафтогазової інженерії  

та буріння, доцент 

голова 

комісії 
373-07-52 

2. 
Хоменко 

Володимир Львович 

доцент кафедри  
нафтогазової інженерії  

та буріння 

заступник 

голови 

комісії 

373-07-54 

3. 
Расцвєтаєв Валерій 

Олександрович 

доцент кафедри 
нафтогазової інженерії  

та буріння 

вчений 

секретар 

комісії 

373-07-54 

4. 
Судаков Андрій  

Костянтинович 

професор кафедри  
нафтогазової інженерії  

та буріння 
член комісії 373-07-54 

5. 
Самуся Володимир 

Ілліч 

завідувач кафедри 
гірничої механіки, 

професор 
член комісії 47-05-36 

6. 

Барташевський 

Станіслав 

Євгенович 

завідувач кафедри 
транспортних систем і 

технологій, доцент 
член комісії 756-00-42 

7. 

Комишацький 

Олександр 

Федорович 

доцент кафедри  
нафтогазової інженерії  

та буріння 
член комісії - 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

1. 
Гапєєв Сергій 

Миколайович 

завідувач кафедри 

будівництва, геотехніки 

і геомеханіки, професор 

голова 

комісії 
2-57 
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Посада в 

комісії 
№ тел. 

2. 

Шашенко 

Олександр 

Миколайович 

професор кафедри 

будівництва, геотехніки 

і геомеханіки 

заступник 

голови 

комісії 

2-72 

3 Терещук Роман 

Миколайович 

доцент кафедри 

будівництва, геотехніки 

і геомеханіки 

вчений 

секретар 

комісії 

373-07-69 

4 
Іванова Ганна 

Павлівна 

доцент кафедри 

будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

член 

комісії 
373-07-69 

5. 
Шаповал 

Володимир 

Григорович 

професор кафедри 
будівництва, геотехніки 

і геомеханіки 

член  

комісії 
373-07-69 

6. 

Нечитайло 

Олександр 

Євгенович 

доцент кафедри 
будівництва, геотехніки 

і геомеханіки 

член  

комісії 
373-07-69 

за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 

1. 
Рябчій Владислав 

Валерійович 

завідувач кафедри 

геодезії, доцент 

голова 

комісії 

373-07-20, 

5-17 

2. 
Трегуб Микола 

Володимирович 
професор кафедри 

геодезії 

заступник 

голови 

комісії 

373-07-20, 

3-05 

3. 
Рябчій Валерій 

Архипович 

доцент кафедри 
будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

член 
комісії 

373-37-47 

4. 
Гойчук Алла 

Петрівна 

старший викладач 

кафедри геодезії 

вчений 
секретар 
комісії 

4-21 

5. 
Янкін Олександр 

Євгенович 

доцент кафедри 

геодезії 

член 
комісії 

4-21 

за спеціальністю 242 «Туризм» 

1. 
Шаповал Валентина 

Михайлівна 

завідувачка кафедри 

туризму та економіки 

підприємства, професор 

голова 
комісії 

746-22-26 

2. 
Герасименко Тетяна 

Володимирівна 

доцент кафедри туризму 

та економіки 

підприємства 

заступник 
голови 
комісії 

756-00-15 

3. 
Юрчишина 

Людмила Іванівна 

старший викладач 

кафедри туризму та 

економіки підприємства 

вчений 
секретар 
комісії 

756-00-15 

4. 

Бондаренко 

Людмила 

Анатоліївна 

доцент кафедри туризму 

та економіки 

підприємства 

член 

комісії 
756-00-15 

5. 
Медведовська 

Тетяна Павлівна 

доцент кафедри туризму 

та економіки 

підприємства 

член 

комісії 
39-64-95 
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Посада в 

комісії 
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6. 
Грибіненко Ольга 

Миколаївна 

декан фінансово-

економічного факультету 

член 

комісії 
756-00-15 

7. 
Демиденко Михайло 

Андрійович 

доцент кафедри 

економіки та 

економічної кібернетики 

член 

комісії 
373-07-84 

за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 

1. 
Голінько Василь 

Іванович 

завідувач кафедри 

охорони праці та 

цивільної безпеки, 

професор 

голова 

комісії 
47-23-41 

2. 
Чеберячко Сергій 

Іванович 

професор кафедри  

охорони праці та 

цивільної безпеки 

заступник 

голови 

комісії 

46-90-66 

3. 
Яворська Олена 

Олександрівна 

доцент кафедри  

охорони праці та 

цивільної безпеки 

вчений 

секретар 

комісії 

46-90-66 

4. 
Столбченко Олена 

Володимирівна 

доцент кафедри  

охорони праці та 

цивільної безпеки 

член 

комісії 
46-90-66 

5. 
Колесник Валерій 

Євгенович 

професор кафедри 

екології та технологій 

захисту навколишнього 

середовища 

член 

комісії 
756-00-16 

6. 
Романюк Наталя 

Миколаївна 

доцент кафедри 

прикладної економіки, 

підприємництва та 

публічного управління 

член 

комісії 
756-00-40 

7. 
Почепов Віктор 

Миколайович 

доцент кафедри  

гірничої інженерії та 

освіти 

член 

комісії 
46-23-26 

за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» 

1. 
Бас Костянтин 

Маркович 

професор кафедри 

автомобілів та 

автомобільного 

господарства 

голова 

комісії 

373-07-05, 

5-74 

2. 
Кравець Віктор 

Володимирович 

завідувач кафедри 

автомобілів та 

автомобільного 

господарства, професор 

член комісії 
373-07-01, 

2-78 

3. 
Куваєв Сергій 

Миколайович 

доцент кафедри 
автомобілів та 
автомобільного 
господарства 

заступник 

голови 

комісії 

373-07-01, 

2-78 

4. 
Ходос Ольга 

Геннадіївна 

старший викладач 

кафедри автомобілів та 
автомобільного 

вчений 

секретар 

373-07-01, 

2-78 
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ПІБ Посада на кафедрі 

Посада в 

комісії 
№ тел. 

господарства комісії 

5. 
Зіборов Кирило 

Альбертович 

завідувач кафедри  

конструювання, 
технічної естетики і 

дизайну, доцент 

член комісії 
373-07-06, 

5-13 

6. 

Олішевська 

Валентина 

Євгенівна 

доцент кафедри 
автомобілів та 

автомобільного 
господарства 

член комісії 
373-07-01, 

2-78 

7. 
Крівда Віталій 

Валерійович 

доцент кафедри 
автомобілів та 

автомобільного 
господарства 

член комісії 
373-07-01, 

2-78 

за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» 

1. Таран Ігор 

Олександрович 

завідувач кафедри 

управління на 
транспорті, професор 

голова 

комісії 

39-64-98, 

5-75 

2. 
Фелоненко 

Станіслав 

Васильович 

декан механіко-
машинобудівного 

факультету, професор 

заступник 

голови 

комісії 

5-23 

3. Літвінова Яна 

Володимирівна 

доцент кафедри 
управління на 

транспорті 

вчений 

секретар 

комісії 

5-75 

4. Новицький Олексій 

Володимирович 

доцент  кафедри 

управління на 
транспорті 

член 

комісії 
5-75 

5. Весела Марія 

Анатоліївна 

доцент  кафедри 
управління на 

транспорті 

член 

комісії 
5-75 

6. Чеберячко Сергій 

Іванович 

професор кафедри 

охорони праці та 
цивільної безпеки 

член 

комісії 
47-23-41 

7. Бабець Дмитро 

Вікторович 

професор кафедри вищої 
математики 

член 

комісії 
2-56 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

1. 
Болдуєв Михайло 

Валентинович 

професор кафедри 

прикладної економіки, 
підприємництва та 

публічного управління 

голова 

комісії 
46-90-40 

2. 
Романюк Наталя 

Миколаївна 

доцент кафедри  

прикладної економіки, 
підприємництва та 

публічного управління 

вчений 

секретар 

комісії 

46-90-40 
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3. 

Вагонова 

Олександра 

Григорівна 

завідувачка кафедри  
прикладної економіки, 

підприємництва та 
публічного управління, 

професор 

заступник 

голови 

комісії 

46-90-40 

4. 
Шапошнікова Олена 

Миколаївна 

доцент кафедри  
прикладної економіки, 

підприємництва та 
публічного управління 

член 

комісії 
46-90-40 

 

5. Ісіков Сергій 

Михайлович 

доцент кафедри  
прикладної економіки, 

підприємництва та 
публічного управління 

член 

комісії 
46-90-40 

 

6. 
Ігнатьєва Світлана 

Євгенівна 

завідувачка кафедри 
філології та мовної 

комунікації, професор 

член 

комісії 

373-08-47, 

3-62 

7. 
Хряпінський Петро 

Васильович 

професор кафедри 
публічного права 

член 

комісії 
373-07-85 

за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

1. 
Пашкевич Марина 

Сергіївна 

завідувачка кафедри 
обліку і аудиту, 

професор 

голова 

комісії 
756-09-68 

2. 
Пашков Віктор 

Олександрович 

доцент кафедри обліку і 
аудиту 

заступник 

голови 

комісії 

0660005847 

3. 
Шагоян Світлана 

Миколаївна 

доцент кафедри обліку і 
аудиту 

вчений 

секретар 
756-09-68 

4. 
Усатенко Ольга 

Вікторівна 

професор кафедри 
обліку і аудиту 

член 

комісії 
756-09-69 

5. 
Колісник Лариса 

Олексіївна 

доцент кафедри історії 
та політичної теорії 

член 

комісії 
756-09-69 

6. 
Грибіненко Ольга 

Миколаївна 

декан фінансово-
економічного 
факультету 

член 

комісії 
47-08-59 

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

1. 
Гузенко Ірина 

Юріївна 

доцент кафедри 
економічної теорії та 

міжнародних 
економічних відносин 

голова 

комісії 
746-18-25 

2. 
Литвиненко Наталія 

Іванівна 

доцент кафедри 
економічної теорії та 

міжнародних 
економічних відносин 

заступник 

голови 

комісії 

746-18-25 

3. Литвин Марина доцент кафедри вчений 746-18-25 
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Валентинівна економічної теорії та 

міжнародних відносин 

секретар 

комісії 

4. 
Шагоян Світлана 

Миколаївна 

доцент кафедри обліку і 

аудиту 
член комісії 47-08-59 

5. 
Пилипенко Юрій 

Іванович 

завідувач кафедри 

економічної теорії та 

міжнародних 

економічних відносин, 

професор 

член 

комісії 
746-18-25 

6. 
Первий Геннадій 

Леонідович 

завідувач кафедри історії 

та політичної теорії, 

доцент 

член 

комісії 
756-00-45 

7. 
Жижченко Валерій 

Петрович 

доцент кафедри 

філософії і педагогіки 

член 

комісії 
746-11-83 

 

Підстава: службові записки директорів інститутів, деканів факультетів 

Національного ТУ «Дніпровська політехніка». 
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Ректор   Г.Г. Півняк 
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