
 

 

 

 

 

Відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. № 1187  (в редакції  

від 10.05.2018) та рішення Вченої ради від 29 серпня 2019 (протокол № 1) 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити склади груп забезпечення спеціальностей на 2019 – 

2020 навчальний рік провадження освітньої діяльності за спеціальностями, 

зазначеними нижче: 

014.11 – Середня Освіта (Фізична культура) 
 

ПІБ 
Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Смолякова Ірина Дмитрівна 

керівник групи забезпечення,   

гарант освітньо-професійної 

програми за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к. пед. н., доцент ФВС / ННІМІ 

Сидорченко Катерина Миколаївна                           

член групи 

к. пед. н., доцент ФВС / ННІМІ 

Панасюк Ірина Вячеславівна  

член групи 

к. н. фіз. вих., доцент ФВС / ННІМІ 

Петелкакі Володимир Федорович                                        

член групи 

доцент ФВС / ННІМІ 

Обідейко Едуард Костянтинович                                 

член групи 

заслужений тренер 

України з боксу, доцент 

ФВС / ННІМІ 

 
029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Шевченко Олена Василівна д. н. із соц. ком., ІДМК / ГФ 

Про затвердження груп 

забезпечення спеціальностей на 

2019 – 2020 навчальний рік  



керівник групи забезпечення, 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

та другим (магістерським) рівнями 

професор 

Спрінсян Василь Георгійович 

член групи 
к. мистецтвозн., доцент 

ІДМК / ГФ 

Чурсін Микола Миколайович 

член групи 
д.пед.н., доцент 

ІДМК / ГФ 

Лугова Тетяна Анатоліївна 

 член групи 

к. мистецтвозн., доцент 

 

ІДМК / ГФ 

Мельник Світлана Михайлівна 

 член групи 
к. філол. Н., доцент 

ІДМК / ГФ 

 

032 – Історія та археологія: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Гончарук Григорій Іванович  

керівник групи забезпечення,   

гарант освітньо-наукової  програми 

за третім(освітньо-науковим) рівнем 

д.і.н., професор ІЕУ / ГФ 

Сухотеріна Любов Іванівна 

член групи 

д.і.н., професор П / ГФ 

Кучерук Марина Сергіївна 

член групи 

гарант освітньо-наукової  програми 

за другим (магістерським) рівнем 

к.і.н., доцент 

ІЕУ / ГФ 

Мельник Олег Віталійович  

член групи 
к.і.н., доцент 

ІЕУ / ГФ 

Федорова Алла Іванівна 

член групи 
к.т.н., доцент 

ІЕУ / ГФ 

 

033 – Філософія : 
ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Чорна Лідія Валеріївна 

керівник групи забезпечення,  гарант 

освітньо-наукової програми за 

третім 

 (освітньо-науковим) рівнем, гарант 

освітньо-професійної програми за 

другим (магістерським) рівнем 

д. філософських наук, 

доцент 

КМФК/ГФ 

Никитченко Олена Едуардівна 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

к. філософських наук, 

доцент 

ІДМК/ГФ 

Афанасьев Олександр Іванович 

член групи 

д. філософських наук, 

професор 

ІДМК/ГФ 

Жарких Володимир Юрійович 

член групи 

д. філософських наук, 

професор 

ФМН/ГФ 

Ковальова Ніна Іванівна 

член групи 

к. філософських наук, 

доцент 

КМФК/ГФ 

Рибка Наталія Миколаївна  

член групи 

к. філософських наук, 

доцент 

ФМН/ГФ 



 

034 - Культурологія:  
ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Розова Тамара Вікторівна  

керівник групи забезпечення освітньо-

професійної програми за другим 

(магістерським) рівнем 

д. філософських наук, 

професор 

КМФК/ГФ 

Доброєр Наталія Вікторівна  

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

к. філософських наук, 

доцент 

КМФК/ГФ 

Овчаренко Тетяна Станіславівна 

член групи 

д. філософських наук, 

доцент 

КМФК/ГФ 

Швець Альона Іванівна  

член групи 

д. філологічних наук, 

доцент 

КМФК/ГФ 

Місюн Ганна Володимирівна 

член групи 

к. мистецтвознавства, 

доцент 

КМФК/ГФ 

Королькова Ольга Василівна  

член групи 

к. філологічних наук, 

доцент 

КМФК/ГФ 

 

035.43 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька: 
ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Слободцова Ірина Віталіївна 

керівник групи забезпечення,  гарант 

освітньо-професійної програми за 

першим (бакалаврським) рівнем 

 

к.ф.н., доцент 

ГМП / УНІ 

Байлюк Наталія Олександрівна  

член групи 

к.ф.н., доцент ГМП / УНІ 

Дімірова Оксана Петрівна  

член групи 

к.ф.н., доцент ГМП / УНІ 

 

035.41 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська: 

ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Домброван Тетяна Іванівна 

керівник групи забезпечення,  гарант 

освітньо-професійної програми за 

першим (бакалаврським) рівнем 

 

д.ф.н., професор 

АФП  / УНІ 

Мітіна Олена Михайловна 

член групи 

к.ф.н., доцент АФП / УНІ 

Шевченко Неллі Георгіївна 

член групи 

к.ф.н., доцент АФП / УНІ 

 

051 –Економіка: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Бельтюков Євген Афанасійович  

керівник групи забезпечення 

спеціальності, 

д.е.н., професор ЕП / ІБЕІТ 



гарант освітньо-наукової програми за 

третім 

 (освітньо-науковим) рівнем 

Соколовська Зоя Миколаївна 

гарант освітньо-наукової програми 

«Економічна кібернетика» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., професор ЕКІТ / ІБЕІТ 

Альохін Олексій Борисович 

гарант освітньо-наукової програми 

«Прикладна економіка» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., професор ЕКІТ / ІБЕІТ 

Черкасова Тетяна Ігорівна 

гарант освітньо-наукової програми  

«Економіка підприємства» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.е.н., професор ЕП / ІБЕІТ 

Некрасова Любов Аркадіївна   

гарант освітньо- професійної 

програми «Економіка підприємства» 

за другим (магістерським) рівнем 

к.е.н., доцент ЕП / ІБЕІТ 

Клепікова Оксана Ананіївна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Економічна кібернетика» 

за другим (магістерським) рівнем 

к.е.н., доцент ЕКІТ / ІБЕІТ 

Андрієнко Валентина Михайловна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Прикладна економіка» за 

другим (магістерським) рівнем 

к.е.н., доцент ЕКІТ / ІБЕІТ 

Івченко Ірина Юріївна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Комп'ютерні та 

інформаційні технології в економічній 

діяльності» за першим 

(бакалаврським) рівнем  

к.е.н., доцент ЕКІТ / ІБЕІТ 

Журан Олена Анатоліївна 

 гарант освітньо-професійної 

програми «Економічна кібернетика» 

за першим (бакалаврським) рівнем 

к.е.н., доцент ЕКІТ / ІБЕІТ 

Єпіфанова Ірина Миколаївна гарант 

освітньо-професійної програми 

«Економіка підприємства» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.е.н., доцент ЕП / ІБЕІТ 

Чугунов Анатолій Анатолійович 

член групи 

к.е.н., доцент ЕКІТ / ІБЕІТ 

Дискіна Анастасія Аркадіївна 

член групи 

к.е.н., доцент ЕП / ІБЕІТ 

 

053 – Психологія: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Шрагіна Лариса Ісаківна 

керівник групи забезпечення 

спеціальності 

д. психол. н. ПСР / ГФ 



Кримова Наталія Олексіївна 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

к. психол.н., доцент ПСР / ГФ 

Гузенко Віра Анатоліївна 

член групи 
к. психол.н., доцент 

ПСР / ГФ 

Джежик Ольга Володимирівна 

член групи 
к. психол. н.  

ПСР / ГФ 

Ткаченко Світлана Володимирівна 

 член групи 
к. пед. н. 

ПСР / ГФ 

 

 

061 – Журналістика: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Баландіна Надія Францівна 

керівник групи забезпечення 

д. філол. н., професор ІДМК / ГФ 

Бірюкова Тетяна Леонідівна 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

к.н. із соц. ком., 

доцент 

ІДМК / ГФ 

Кубко Валентина Петрівна 

 член групи 
к. філос. н., доцент 

ІДМК / ГФ 

Якубовська Марія Георгіївна  

член групи 
к. філол. н., доцент 

ІДМК / ГФ 

Панькевич Олена Олександрівна 

член групи 
к. пед. н. 

ІДМК / ГФ 

 

071 – Облік і оподаткування : 

ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Кірсанова Вікторія Василівна 

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

к.е.н., доцент ОАА / ІБЕІТ 

Селіванова Наталя Миколаївна  

гарант освітньо-професійної 

програми «Облік і оподаткування »за 

першим (бакалаврським) рівнем 

к.е.н., доцент ОАА / ІБЕІТ 

Ковтуненко Юрій Володимирович, 

 гарант освітньо-професійної 

програми «Облік та контроль в 

готельно-ресторанному бізнесі »за 

першим (бакалаврським) рівнем 

к.е.н., доцент ОАА / ІБЕІТ 

Анаська Марина Олексіївна 

член групи 

к.е.н., доцент ОАА / ІБЕІТ 

Балан Алла Аліджанівна  

(член групи ) 

к.е.н., доцент ОАА / ІБЕІТ 

Шацкова Любов Потапівна 

член групи 

к.е.н. ОАА / ІБЕІТ 

 



 

073 – Менеджмент: 

ПІБ 
Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Філиппова Світлана Валеріївна 

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми 

за третім (освітньо-науковим) 

рівнем 

д.е.н., професор ОАА / ІБЕІТ 

Соколи Іван Іванович 

гарант освітньо-наукової  програми 

«Бізнес-адміністрування» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., доцент Менеджменту / ІБЕІТ 

Замлинський Віктор Анатолійович 

гарант освітньо-наукової  програми 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., доцент Менеджменту / ІБЕІТ 

Ковтуненко Ксенія Валеріївна 

гарант освітньо-наукової  програми 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., професор МЗЕІД / ІБЕІТ 

Захарченко Віталій Іванович 

гарант освітньо-наукової  програми 

«Менеджмент інноваційної 

діяльності» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., професор МЗЕІД / ІБЕІТ 

Волощук Лідія Олександрівна 

гарант освітньо-наукової  програми 

«Управління фінансово-економічною 

безпекою» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., доцент ОАА / ІБЕІТ 

Коваленко Олександр Михайлович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Менеджмент інноваційної 

діяльності» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.е.н., доцент МЗЕІД / ІБЕІТ 

Станіславик Олена В’ячеславівна 

гарант освітньо-професійної 

програми  «Менеджмент організацій 

і адміністрування» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.е.н., доцент Менеджменту / ІБЕІТ 

Дорошук Ганна Анатоліївна 

гарант освітньо-професійної 

програми   «Бізнес-адміністрування» 

за другим (магістерським) рівнем 

к.е.н., доцент Менеджменту / ІБЕІТ 

Продіус Юлія Іванівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» за 

другим (магістерським) рівнем 

к.е.н., доцент МЗЕІД / ІБЕІТ 



Башинська Ірина Олександрівна 

гарант освітньо-професійної 

програми  «Управління фінансово-

економічною безпекою» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.е.н., доцент ОАА / ІБЕІТ 

Яценко Маріанна Сергіївна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Менеджмент туризму та 

гостинності» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.е.н. МЗЕІД / ІБЕІТ 

Кравченко Оксана Михайлівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Менеджмент туризму та 

гостинності» за першим 

(бакалаврським) рівнем) 

к.е.н. МЗЕІД / ІБЕІТ 

Чернишова Лілія Іванівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Менеджмент організацій і 

адміністрування» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.е.н., доцент Менеджменту / ІБЕІТ 

Продіус Оксана Іванівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Бізнес-адміністрування»  

за першим (бакалаврським) рівнем 

к.е.н., доцент Менеджменту / ІБЕІТ 

Аверіхіна Тетяна Володимирівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності»  

за першим (бакалаврським) рівнем 

к.е.н. МЗЕІД / ІБЕІТ 

Мамонтенко Наталія Сергіївна  

гарант освітньо-професійної 

програми «Менеджмент інноваційної 

діяльності» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.е.н. МЗЕІД / ІБЕІТ 

Кравченко Олена Анатоліївна 

член групи 
к.е.н., доцент Менеджменту / ІБЕІТ 

 

075 – Маркетинг: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Окландер Михайло Анатолійович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності, 

гарант освітньо-наукової програми 

за третім (освітньо-науковим) 

рівнем 

д.е.н., професор МАР / ІБЕІТ 

Чукурна Олена Павлівна 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

к.е.н., доцент 

 

МАР / ІБЕІТ 

Яшкіна Оксана Іванівна 

гарант освітньо-наукової програми 

за другим (магістерським) рівнем 

д.е.н., професор МАР / ІБЕІТ 



Радкевич Лариса Альбертівна 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

к.е.н., доцент МАР / ІБЕІТ 

Атюшкіна Вікторія Віталіївна 

член групи 

к.е.н., доцент МАР / ІБЕІТ 

 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Фролова Лариса Володимирівна 

керівник групи забезпечення 

спеціальності, 

гарант освітньо-наукової програми 

за третім(освітньо-науковим) рівнем 

д.е.н., професор ПТ / ІБЕІТ 

Бавико Олександр Євгенович 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

д.е.н., доцент ПТ / ІБЕІТ 

Пучкова Світлана Ігорівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Економіко-правове 

забезпечення підприємництва» за 

першим (бакалаврським) рівнем  

к.е.н., доцент ПТ / ІБЕІТ 

Єрмак Світлана Олександрівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Торговельне 

підприємництво» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.е.н., доцент, докторант ПТ / ІБЕІТ 

Семерунь Людмила Вікторівна 

член групи 

к.е.н. ПТ / ІБЕІТ 

Городецька Тетяна Борисівна 

член групи 

к.е.н. ПТ / ІБЕІТ 

 

101 – Екологія  
Арсірій Василь Анатолійович 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

д.т.н., професор ПЕГГД/ІЕКСУ 

Бутенко Олександр Григорійович 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

к.т.н., доцент ПЕГГД/ІЕКСУ 

Васютинська Катерина Анатоліївна 

член групи  
к.х.н., професор 

ПЕГГД/ІЕКСУ 

Шалімов Микола Олексійович 

член групи 
д.с-г.н., професор 

ПЕГГД/ІЕКСУ 

 

 

104 – Фізика та астрономія: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Русов Віталій Данилович д.ф.-м.н., професор ТЕЯФ / ІЕКСУ 



керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем 

Тарасов Віктор Олексійович 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

д.ф.-м.н., професор ТЕЯФ / ІЕКСУ  

Зеленцова Тетяна Миколаївна 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

д.т.н., професор ТЕЯФ / ІЕКСУ 

Шарф Ігор Володимирович 

член групи 
к.ф.-м.н., доцент  ТЕЯФ / ІЕКСУ 

Косенко Сергій Ілліч 

член групи 
к.ф.-м.н., доцент ТЕЯФ / ІЕКСУ 

 

113 – Прикладна математика: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Дмитришин Дмитро Володимирович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності, 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським)  

та першим (бакалаврським) рівнями 

д.т.н., професор ПМІТ/ІКС 

Юхименко Біруте Іонівна 

 член групи 

к.е.н., доцент ПМІТ/ІКС 

 

Юрченко Михайло Олександрович 

член групи 

к.ф-м.н., доцент 

ПМІТ/ІКС 

 

Гришина Віра Олександрівна 

член групи 

 

к.ф-м.н., доцент 

ПМІТ/ІКС 

 

Востров Георгій Миколайович  

член групи 
к.т.н., доцент 

ПМІТ/ІКС 

 

 

121 – Інженерія програмного забезпечення : 

ПІБ Науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Положаєнко Сергій Анатолійович  

керівник групи забезпечення,  гарант 

освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем 

д.т.н., професор КСУ / ІКС 

Крісілов Віктор Анатолійович 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

д.т.н., професор СПЗ/ ІКС 

Пригожев  Олександр Сергійович 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

к.т.н., доцент СПЗ/ ІКС 



Павленко Віталій Данилович 

 член групи 

д.т.н., професор КСУ / ІКС 

Сперанський Віктор Олександрович 

член групи 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

Фомін Олександр Олексійович  

член групи 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

Кунгурцев Олексій Борисович 

член групи  
к.т.н., професор 

СПЗ/ ІКС 

Рувінська Вікторія Михайлівна 

член групи 
к.т.н., професор 

СПЗ/ ІКС 

Блажко Олександр Сергійович 

член групи 
к.т.н., доцент 

СПЗ/ ІКС 

Зіноватна Світлана Леонідівна  

член групи 
к.т.н., доцент 

СПЗ/ ІКС 

Комлева Наталія Олегівна 

член групи 
к.т.н., доцент 

СПЗ/ ІКС 

Марулін Станіслав Юрійович 

член групи 
к.т.н., доцент 

СПЗ/ ІКС 

Писаренко Катерина Олександрівна 

член групи 
к.т.н. 

СПЗ/ ІКС 

Тройніна Анастасія Сергіївна 

 член групи 
к.т.н. 

СПЗ/ ІКС 

 

122 – Комп’ютерні науки : 

ПІБ Науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Антощук Світлана Григорівна  

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим)  рівнем 

 

д.т.н., професор ІС / ІКС 

Любченко Віра Вікторівна  

гарант освітньо-професійної 

програми «Програмне забезпечення 

систем захисту інформації» за 

другим (магістерським) рівнем 

 

д.т.н., професор 

ІУЗІС / ІІБРТ 

Ахмаметьєва Ганна Валеріївна  

гарант освітньо-професійної 

програми «Програмне забезпечення 

систем захисту інформації» за 

першим (бакалаврським) рівнем  

к.т.н. ІУЗІС / ІІБРТ 

Соколов Артем Ігорович 

член групи 

к.т.н. ІУЗІС / ІІБРТ 

Бобок Іван Ігорович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Інформаційні технології 

локальних та глобальних 

комп’ютерних мереж» за першим 

(бакалаврським) рівнем  

к.т.н. ІТПЕТ / ІІБРТ 

Сафронов Павло Сергійович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Системи комп’ютерного 

к.т.н., доцент ІТПЕТ / ІІБРТ 



проектування» за другим 

(магістерським) рівнем  

Тонконогий 

Володимир Михайлович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Інформаційні технології 

проектування» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., професор ІТПМ / ІПТДМ 

Павлишко 

Андрій Володимирович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Інформаційні технології 

проектування» за першим 

(бакалаврським) рівнем  

к.т.н., доцент ІТПМ / ІПТДМ 

Тігарєв 

Володимир Михайлович 

член групи 

к.т.н., доцент 

ІТПМ / ІПТДМ 

Бабич Юлія Ігорівна 

член групи 
к.т.н., доцент 

ІТПМ / ІПТДМ 

Сінько Інна Сергіївна 

член групи 
к.т.н., доцент 

ІТПМ / ІПТДМ 

Арсірій Олена Олександрівна  

гарант освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерні науки» за 

другим (магістерським) рівнем 

д.т.н., доцент  ІС / ІКС 

Бабілунга Оксана Юріївна, 

 гарант освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерні науки» за 

першим (бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент ІС / ІКС 

Болтьонков Віктор Олексійович  

член групи 

к.т.н., доцент ІС / ІКС 

Дрозд Блія Володимирівна 

член групи 

к.т.н., доцент ІС / ІКС 

Ніколенко Анатолій Олександрович  

член групи 

к.т.н., доцент ІС / ІКС 

Шпиньковський Олександр 

Анатолійович 

член групи 

к.т.н., доцент ІС / ІКС 

Ядрова Марина Василівна 

член групи 

к.т.н., доцент ІС / ІКС 

Бабич Микола Іванович 

член групи 

к.т.н. ІС / ІКС 

Глава Марія Геннадіївна 

член групи 

к.т.н. ІС / ІКС 

Дрозд Мирослав Олександрович  

член групи 

к.т.н. ІС / ІКС 

Галчонков Олег Миколайович  

 

к.т.н. ІС / ІКС 

Куваєва Варвара Ігорівна  

член групи 

к.т.н. ІС / ІКС 

Неврев Олександр Іванович 

член групи 

к.т.н. ІС / ІКС 

Трофимов Борис Федорович к.т.н. ІС / ІКС 



член групи 

Червоненко Петр Петрович  

член групи 

к.т.н. ІС / ІКС 

Лобачев Михайло Викторович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Управління проектами» за 

другим (магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент ПНІТ/ІКС 

Трофименко Тетяна Георгієвна 

член групи 

к.т.н., доцент 

 

ПНІТ/ІКС 

Годовіченко Микола Анатолійович 

член групи 

к.т.н. ПНІТ/ІКС 

Тесленко Павло Олександрович 

член групи 

к.т.н., доцент ПНІТ/ІКС 

Козіна Юлія Юрйовна 

гарант освітньо-професійної 

«Інтелектуальний аналіз даних» 

програми за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент ПМІТ/ІКС 

 

Даніленко Євген Леонідович 

 член групи 

д.т.н., професор ПМІТ/ІКС 

 

123 – Комп’ютерна інженерія: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Ситніков Валерій Степанович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності, гарант освітньо-

наукової програми за 

третім(освітньо-науковим) рівнем 

д.т.н., професор КС / ІКС 

Яковлев Дмитро Павлович  

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

к.т.н., професор КС / ІКС 

Кудря Володимир Григорович 

член групи 
д.т.н., доцент КС / ІКС 

Стрельцов Олег Васильович 

член групи 
к.т.н., доцент КС / ІКС 

Ступень Павло Вячеславович 

член групи 
к.т.н., доцент КС / ІКС 

Нестерюк Олександр Геннадійович 

член групи 
к.т.н. КС / ІКС 

Іванова Олена Миколаївна 

член групи 
старший викладач КС / ІКС 

Богданова Людмила Олександрівна 

член групи 
старший викладач КС / ІКС 

Богатова Ольга Олександрівна 

член групи 
старший викладач КС / ІКС 

Яковлева Ірина Дмитрівна 

член групи 
старший викладач КС / ІКС 

Дікусар Катерина Володимирівна 

член групи 
старший викладач КС / ІКС 



Гнатенко Валерій Юрійович 

член групи 
старший викладач КС / ІКС 

Дрозд Олександр 

Валентинович 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

д.т.н., професор КІСМ/ІКС 

Мілейко Ігор 

Генрікович 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

Нестеренко Сергій 

Анатолійович 

член групи 

д.т.н., професор КІСМ/ІКС 

Мартинюк Олександр 

Миколайович 

член групи 

к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

Тішин Петро 

Метталинович 

член групи 

к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

Шапорін Володимир 

Олегович 

член групи 

к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

Шендрик Євген 

Валентинович 

член групи 

к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

Шапорін Руслан 

Олегович 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

Защолкін Костянтин 

Вячеславович 

 

к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

Копитчук Ігор 

Миколайович 
к.т.н., доцент КІСМ/ІКС 

 

125 – Кібербезпека :  
ПІБ Науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Кобозєва Алла Анатоліївна  

керівник групи забезпечення 

спеціальності, 

гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем 

 

д.т.н., професор 
ІУЗІС / ІІБРТ 

Козаков Анатолій Іванович  

член групи 

 

д.т.н., професор 
ІТЕІТ / ІІБРТ 

Лебедєва Олена Юріївна  

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем  

к.т.н., доцент  ІУЗІС / ІІБРТ 

Агаджанян Олена Василівна  к.т.н., доцент  ІУЗІС / ІІБРТ 



гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

Зоріло Вікторія Вікторівна 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

к.т.н. ІУЗІС / ІІБРТ 

 

 

126 – Інформаційні системи та технології: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Крилов Віктор Миколайович  

керівник групи забезпечення, гарант 

освітньо-професійної програми 

«Інтелектуальний аналіз даних» за 

другим (магістерським) рівнем 

д.т.н., професор ПМІТ / ІКC 

Щербакова Галина Юріївна 

 гарант освітньо-професійної 

програми «Інформаційні системи та 

технології» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент ІС / ІКС 

Полякова Марина Вячеславівна 

 гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

д.т.н., професор ПМІТ/ІКС 

Діленко Віктор Олексійович, 

 член групи 

д.е.н., професор ПМІТ/ІКС 

Вичужанін Володимир Вікторович 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

д.т.н., професор ІТ / ІКС 

Рудніченко Микола Дмитрович 

член групи 
к.т.н., доцент 

ІТ / ІКС 

Шибаєва Наталя Олегівна 

член групи 
к.т.н., доцент 

ІТ / ІКС 

Грішин Сергій Іванович 

член групи 
к.т.н., доцент 

ІТ / ІКС 

 

 

131 – Прикладна механіка 

ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Оргіян Олександр Андрійович  

керівник групи забезпечення 

спеціальності, гарант освітньо-

наукової професійної програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем 

д.т.н., професор ТМБ / ІПТДМ 

Ларшин Василь Петрович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерне 

проектування інноваційних 

технологій» за другим 

д.т.н., професор ТМБ / ІПТДМ 



(магістерським) рівнем 

Буюклі Іван Михайлович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерне 

проектування інноваційних 

технологій» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент ТМБ / ІПТДМ 

Ткаченко Борис Олегович  

член групи 

к.т.н., доцент ТМБ / ІПТДМ 

Яровий Юрій Валентинович член 

групи 

к.т.н. ТМБ / ІПТДМ 

Баланюк Ганна Василівна  

член групи 

к.т.н. ТМБ / ІПТДМ 

Оборський Геннадій Олександрович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерне 

проектування та дизайн машин» за 

другим (магістерським) рівнем 

д.т.н., професор МВМС / ІПТДМ 

Тіхенко Валентин Миколайович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерне 

проектування та дизайн машин» за 

першим (бакалаврським) рівнем 

д.т.н., професор МВМС / ІПТДМ 

Жеглова Вікторія Михайлівна  

член групи 
к.т.н. 

МВМС / ІПТДМ 

Голобородько Ганна Михайлівна  

член групи 
к.т.н. 

МВМС / ІПТДМ 

Зелинський Сергій Анатолійович 

член групи 
к.т.н., доцент 

МВМС / ІПТДМ 

Оробей Віктор Федорович 

член групи 

д.т.н., професор ДММОМ / ІМБ 

Іванов Віктор Володимирович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Динаміка, міцність машин 

та транспортних засобів» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., професор ДММОМ / ІМБ 

Кравчук Василь Степанович 

 гарант освітньо-професійної 

програми «Динаміка, міцність машин 

та транспортних засобів» за першим 

(бакалаврським) рівнем  

д.т.н., професор ДММОМ / ІМБ 

Бажанова Анастасія Юріївна 

член групи 
к.т.н. 

ДММОМ / ІМБ 

Андрієнко Микола Миколайович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Інженерія логістичних 

систем»  за другим (магістерським) 

рівнем 

 

к.т.н., професор 

ПТРО/УНІ 

Лінгур Валерій Миколайович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Інженерія логістичних 

систем»  за першим (бакалаврським) 

рівнем 

к.т.н., доцент ПТРО/УНІ 



Янглінський Віктор Петрович  

член групи 

д.т.н., професор ПТРО/УНІ 

Михайлов Євгеній Павлович 

член групи 

к.т.н., доцент  

Яглінський Віктор Петрович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Мехатроніка та 

промислові роботи» за другим 

(магістерським) рівнем 

 

д.т.н., професор 

ПТРО/УНІ 

Михайло Євгеній Павлович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Мехатроніка та 

промислові роботи» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент ПТРО/УНІ 

Андрієнко Микола Миколайович  

член групи 

к.т.н., професор ПТРО/УНІ 

Лінгур Валерій Миколайович 

член групи 

к.т.н., доцент ПТРО/УНІ 

 

132 – Матеріалознавство: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Деревянченко Олександр Георгійович 

керівник групи забезпечення,  гарант 

освітньо-професійної програми за 

другим (магістерським) рівнем 

д.т.н., професор МТМ / ІПТДМ 

Євтіфєєв Сергій Леонідович 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

к.т.н., старший 

науковий 

співробітник  

МТМ / ІПТДМ 

Лебедєв Володимир Георгійович 

член групи 
д.т.н., професор 

МТМ / ІПТДМ 

Чумаченко Тетяна Валеріївна 

член групи 
к.т.н., доцент 

МТМ / ІПТДМ 

Клименко Наталія Миколаївна 

член групи 
к.т.н., доцент 

МТМ / ІПТДМ 

 

133 – Галузеве машинобудування :  
ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Семенюк Володимир Федорович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності 

гарант освітньо-наукової  програми  

за третім (освітньо-науковим) та 

освітньо-професійної  програми 

«Підйомно-транспортні, будівельні, 

дорожні машини та обладнання» 

другим (магістерським) рівнями 

 

д.т.н., професор 

ПТРО/УНІ 

Ткачьов Анатолій Вікторович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні машини та 

к.т.н., доцент ПТРО/УНІ 



обладнання» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

Чаюн Іван Михайлович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Автоспортивний 

інжиніринг» за другим 

(магістерським) рівнем  

д.т.н., професор ДММОМ / ІМБ 

Лимаренко Олександр Михайлович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Автоспортивний 

інжиніринг» за першим 

(бакалаврським) рівнем  

к.т.н., доцент  ДММОМ / ІМБ 

Усов Анатолій Васильович 

член групи 

д.т.н., професор ВММС / ІМБ 

Становський Олександр Леонідович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Обладнання хімічних 

виробництв та підприємств 

будівельних матеріалів» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., професор НГХМ / ІМБ 

Хом’як Юрій Мефодійович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Обладнання для переробки 

та розподілу нафтопродуктів» за 

першим (бакалаврським) рівнем  

к.т.н., доцент 

НГХМ / ІМБ 

Савєльєва Оксана Степанівна 

член групи 

д.т.н., професор НГХМ / ІМБ 

Науменко Євгенія Олександрівна 

член групи 
к.т.н. 

НГХМ / ІМБ 

Дащенко Олександр Федорович 

гарант освітньо-професійної  

програми «Колісні та гусеничні 

транспортні засоби» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., професор 

АТ / ІМБ 

Чабан Сергій Григорович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерне 

проектування та діагностика 

колісних транспортних засобів»  за 

першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент 

АТ / ІМБ 

Гончарова Ольга Євгеніївна 

член групи 
к.т.н., доцент 

АТ / ІМБ 

 

136 – Металургія: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Лисенко Тетяна Володимирівна  

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем 

д.т.н., професор ТУЛП / ІПТДМ 

Доценко Вадим Павлович, к.т.н., доцент ТУЛП / ІПТДМ 



гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

Замятін Микола Іванович, 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

к.т.н. ТУЛП / ІПТДМ 

Становський Олександр Леонідович, 

член групи 
д.т.н., професор 

НХМ/ ІМБ 

Бондар Олександр Анатольович, 

член групи 
к.т.н., доцент 

ТУЛП / ІПТДМ 

Ясюков Василий Васильович 

член групи 
к.т.н., доцент 

ТУЛП / ІПТДМ 

Солоненко Людмила Ігорівна 

член групи 
к.т.н. 

ТУЛП / ІПТДМ 

 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Петрушин  

Віктор Сергійович  

керівник групи забезпечення, гарант 

освітньо-наукової програми за 

третім ( освітньо-науковим ) рівнем 

д.т.н., професор КЕМ / ІЕЕ 

Водічев Володимир Анатолійович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод» за 

другим (магістерським) рівнем 

д.т.н., професор ЕМІ / ННІЕЕ 

Найденко Олена Василівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод»  за 

першим (бакалаврським) рівнем  

к.т.н., доцент ЕМІ / ННІЕЕ 

Бойко Андрій Олександрович 

 член групи 

д.т.н., професор ЕМІ / ННІЕЕ 

Войтенко Володимир Андрійович 

 член групи 

к.т.н., доцент ЕМІ / ННІЕЕ 

Мельникова Любов Василівна 

 член групи 

к.т.н., доцент ЕМІ / ННІЕЕ 

Маєвський Дмитро Андрійович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Інженерія розумних 

електротехнічних систем» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., професор ЕМІ / ННІЕЕ 

Маєвська Олена Юріївна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Інженерія розумних 

електротехнічних систем» за першим 

(бакалаврським) рівнем  

к.т.н., доцент ЕМІ / ННІЕЕ 

Вінаков Олександр Федорович 

 член групи 

к.т.н., доцент ЕМІ / ННІЕЕ 



Бушер Віктор Володимирович 

 член групи 

д.т.н., професор ЕМІ / ННІЕЕ 

Бесараб Олександр Миколайович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Електропостачання та 

енергетичний менеджмент» за 

другим (магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент ЕПЕМ / ННІЕЕ 

Шабовта Михайло Юрійович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Електропостачання та 

енергетичний менеджмент»  за 

першим (бакалаврським) рівнем  

к.т.н., доцент ЕПЕМ / ННІЕЕ 

Фомічов Євген Павлович 

 член групи 

к.т.н., професор ЕПЕМ / ННІЕЕ 

Кривда Вікторія Ігорівна 

 член групи 

к.т.н., доцент ЕПЕМ / ННІЕЕ 

Савич Світлана Павлівна 

 член групи 

к.т.н., доцент ЕПЕМ / ННІЕЕ 

Бондарчук Анатолій Сергійович 

 член групи 

к.т.н., доцент ЕПЕМ / ННІЕЕ 

Біляєв Володимир Леонідович 

 член групи 

к.т.н., доцент ЕПЕМ / ННІЕЕ 

Якімець  

Андрій Миронович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Електричні машини та 

електричний транспорт» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент КЕМ / ІЕЕ 

Бєлікова  

Людмила Яківна  

гарант освітньо-професійної 

програми «Електричні машини та 

електричний транспорт» за  першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент КЕМ / ІЕЕ 

Чайковський  

Володимир Павлович  

член групи 

к.т.н., доцент КЕМ / ІЕЕ 

Матухно  

Валентин Анатолійович  

член групи 

к.т.н. КЕМ / ІЕЕ 

Єноктаєв  

Ростислав Миколайович  

член групи 

к.т.н. КЕМ / ІЕЕ 

Нікульшин Володимир Русланович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Нетрадиційні та 

відновлювальні джерела енергії» за 

другим (магістерським) рівнем 

д.т.н., професор ТЗНЕ / УПІ 

Чайковська Євгенія Евстафіївна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Нетрадиційні та 

відновлювальні джерела енергії» за 

першим (бакалаврським) рівнем  

к.т.н., доцент ТЗНЕ / УПІ 



Андрющенко Анатолій Михайлович 

 член групи 
Б/с, б/з 

ТЗНЕ / УПІ 

 

 

143 «Атомна енергетика»: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Кравченко Володимир Петрович 

керівник групи забезпечення,  

гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем 

гарант освітньо-професійної 

програми «Атомна енергетика» за 

другим (магістерським) рівнем 

д.т.н., професор АЕС / ННІЕКСУ 

Кішневський Віктор Панасович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Технології  та моніторинг 

теплоносіїв на атомних 

електростанціях» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., професор 

ТВП / ІЕКСУ 

Дубковський В'ячеслав Олександрович 

член групи 

д.т.н., професор 
АЕС / ІЕКСУ 

Погосов Олексій Юрійович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Радіаційний контроль та 

моніторинг на атомних 

електростанціях» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

д.т.н., професор АЕС / ІЕКСУ 

Барбашев Сергій Вікторович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Радіаційний контроль та 

моніторинг на атомних 

електростанціях» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., с.н.с. АЕС / ІЕКСУ 

Корольов Олександр Вікторович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Атомна енергетика» за 

першим (бакалаврським) рівнем 

д.т.н., професор АЕС / ІЕКСУ 

Кіров Володимир Степанович 

член групи 
к.т.н., професор АЕС / ІЕКСУ 

Чулкін Олег Олександрович 

член групи 
к.т.н., доцент АЕС / ІЕКСУ 

Зотєєв Олег Євгенович 

член групи 
к.ф-м.н., доцент АЕС / ІЕКСУ 

Висоцький Юрій Іванович 

член групи 
к.т.н., доцент АЕС / ІЕКСУ 

Козлов  

Ігор Леонідович 

 гарант освітньо-професійної 

програми «Технології  та моніторинг 

теплоносіїв на атомних 

електростанціях» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

д.т.н., професор ТВП / ІЕКСУ 



Ковальчук В’ячеслав Іванович 

член групи 
к.т.н., доцент ТВП / ІЕКСУ 

Дорож Ольга Анатоліївна 

член групи 
к.т.н., доцент ТВП / ІЕКСУ 

Кардасевич Олег Олексійович 

член групи 
к.т.н., доцент ТВП / ІЕКСУ 

Чиченін Вадим Валентинович 

член групи 
к.т.н., доцент ТВП / ІЕКСУ 

Маслов Олег Вікторович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Фізична ядерна безпека» за 

першим (бакалаврським) рівнем  

д.т.н., професор АЕС / ІЕКСУ 

 

 
144 – Теплоенергетика: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Денисова Алла Євсіївна  

керівник групи забезпечення 

гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем  

д.т.н., професор ТЕСЕТ/ІЕКСУ 

Мазуренко Антон Станіславович 

член групи 

д.т.н., професор ТЕСЕТ/ІЕКСУ 

Баласанян Геннадій Альбертович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Теплоенергетика» за 

другим (магістерським) рівнем  

д.т.н., професор ТЕСЕТ/ІЕКСУ 

Климчук Олександр Андрійович  

Теплоенергетика 

гарант освітньо-професійної 

програми «Теплоенергетика» за 

першим (бакалаврським) рівнем  

д.т.н., доцент ТЕСЕТ/ІЕКСУ 

Лужанська Ганна Вікторівна, 

член групи 
к.т.н., доцент 

ТЕСЕТ / ІЕКСУ 

Мельник Сергій Володимирович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Екологічна безпека в 

енергетичній галузі» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент ПЕГГД/ІЕКСУ 

Лєсніков Віктор Петрович 

член групи  

к.т.н., доцент ПЕГГД/ІЕКСУ 

Смик Сергій Юрійович 

член групи 

к.т.н., доцент ПЕГГД/ІЕКСУ 

Іванова Лідія Володимирівна  

член групи 

к.т.н., доцент ТЕСЕТ/ІЕКСУ 

 

 

151 – Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології: 

ПІБ 
Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Максимов Максим Віталійович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

д.т.н., професор КТА / ІЕКСУ 



гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим) рівнем, 

гарант освітньо-професійної 

програмами «Комп’ютерні технології 

автоматизації», «Автоматизоване 

управління теплоенергетичними 

процесами»  за другим 

(магістерським) та 

 першим (бакалаврським) рівнями 

Пелих Сергій Миколайович, 

член групи 

д.т.н., професор КТА / ІЕКСУ 

Брунеткін Олександр Іванович, 

член групи 

д.т.н., доцент КТА / ІЕКСУ 

Беглов Костянтин В'ячеславович, 

член групи 

к.т.н., доцент КТА / ІЕКСУ 

Давидов Валентин Олегович, 

член групи 

к.т.н., доцент КТА / ІЕКСУ 

Уліцька Олена Олегівна 

член групи 

к.т.н., старший 

викладач 

КТА / ІЕКСУ 

Тарахтій Ольга Сергіївна 

член групи 

к.т.н., доцент КТА / ІЕКСУ 

Пічугін Євген Дмитрович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Інтелектуальні 

комп’ютерні системи управління» за 

першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

Бастріков Юрій Максимович 

член групи 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

Бобріков Сергій Олександрович 

(член групи ) 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

Григоренко Світлана Миколаївна 

член групи 

к.т.н., викладач КСУ / ІКС 

Кісєль Анатолій Георгійович  

член групи 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

Ложечніков Вадим Феліксович 

член групи 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

Степова Ганна Сергіївна 

член групи 

к.т.н., доцент КСУ / ІКС 

 

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Прокопович Ігор Валентинович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми 

за третім (освітньо-науковим) 

рівнем 

д.т.н., професор МВМС / ІПТДМ 

Перпері Людмила Михайлівна 

гарант освітньо-професійної 

програми «Метрологія та 

менеджмент якості» за другим 

к.т.н., доцент МВМС / ІПТДМ 



(магістерським) рівнем 

Паленний Юрій Григорович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Метрологія та 

менеджмент якості» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент МВМС / ІПТДМ 

Костенко Віталій Леонідович 

член групи 
д.т.н., професор 

МВМС / ІПТДМ 

Гугнін Володимир Павлович 

член групи 
к.т.н., доцент 

МВМС / ІПТДМ 

Кисилевська Альона Юріївна 

член групи 

к.т.н., старший науковий 

співробітник 

МВМС / ІПТДМ 

Голофеєва Марина Олександрівна 

член групи 
к.т.н. 

МВМС / ІПТДМ 

 

 

161 – Хімічні технології та інженерія: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Кожухар Володимир Якович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми 

за третім (освітньо-науковим) 

рівнем 

д.т.н., професор ТНРЕ / ХТФ 

Іванченко Лілія Василівна, 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

к.т.н., доцент ТНРЕ / ХТФ 

Дмитренко Інна Вікторівна 

член групи 
к.т.н. ТНРЕ / ХТФ 

Усатюк Іван Іванович 

член групи 
к.х.н., ст.н.с. ТНРЕ / ХТФ 

Брем Володимир Вікторович 

член групи 
к.х.н., доцент ТНРЕ / ХТФ 

Пушкарев Юрій Миколайович 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем 

д.т.н., доцент ОФТ/ХТФ 

Сайтарли Світлана Вікторівна 

член групи 

к.т.н. ОФТ / ХТФ 

Ракіпов Ільдар Марсович 

член групи 
к.х.н. 

ОФТ / ХТФ 

 

171 – Електроніка: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Панов Леонід Іванович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми 

за третім (освітньо-науковим) 

рівнем 

к.т.н., професор ЕЗІКТ / ІІБРТ 



Тининика Олександр Миколайович 

гарант освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) 

рівнем 

к.т.н., доцент 

ЕЗІКТ / ІІБРТ 

Мокріцький Вадим Анатолійович, 

гарант освітньо-професійної 

програми за першим (бакалаврським) 

рівнем  

д.т.н., професор ІТПЕТ / ІІБРТ 

Павлов Олексій Львович 

член групи 
к.т.н., доцент 

ЕЗІКТ / ІІБРТ 

Логвінов Олег Вікторович 

член групи 
к.т.н. 

ЕЗІКТ/ ІІБРТ 

 

 

172 – Телекомунікації та радіотехніка: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Єфіменко Анатолій Афанасійович 

керівник групи забезпечення 

спеціальності,  

гарант освітньо-наукової програми за 

третім (освітньо-науковим)  рівнем 

д.т.н., професор ЕЗІКТ / ІІБРТ 

Агаджанян Арутюн Рубенович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Безпека інформаційних та 

комунікаційних систем» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент ІІБРТ / РТП 

Мельник Маргаріта Олександрівна  

гарант освітньо-професійної 

програми «Безпека інформаційних та 

комунікаційних систем» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент ІІБРТ / РТП 

Фонарь Людмила Сергіївна  

член групи 

к.т.н., доцент ІІБРТ / РТП 

Коханов Олександр Борисович 

 гарант освітньо-професійної 

програми «Мобільні радіотехнічні 

пристрої, телекомунікаційні системи 

та мережі» за другим 

(магістерським) рівнем 

д.т.н., доцент  РТП / ІІБРТ 

Старцев Володимир Ілліч  

гарант освітньо-професійної 

програми «Мобільні радіотехнічні 

пристрої, телекомунікаційні системи 

та мережі» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент 

 

ІІБРТ / РТП 

 

Цевух Ігор Васильович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Радіоелектронні та 

телекомунікаційні системи» за 

другим (магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент РТС / ІІБРТ 

Аверочкін Володимир Олексійович  

гарант освітньо-професійної 

к.т.н., доцент РТС / ІІБРТ 



програми «Радіоелектронні та 

телекомунікаційні системи» за 

першим (бакалаврським) рівнем 

Циганов Олег Васильович  

гарант освітньо-професійної 

програми «Інтелектуальні технології 

радіоелектронної техніки» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент ЕЗІКТ / ІІБРТ 

Троянський Олександр В’ячеславович 

член групи 

к.т.н., доцент РТС / ІІБРТ 

Садченко Андрій Валерійович 

гарант освітньо-професійної 

програми «Інтелектуальні технології 

радіоелектронної техніки» за першим 

(бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент РТС / ІІБРТ 

 

 

226 – Фармація, промислова фармація: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Куншенко Борис Васильович 

гарант освітньо-професійної програми 

за другим (магістерським) рівнем  

д.х.н., професор 

ОФТ / ХТФ 

Александрова Олександра Ігорівна 

гарант освітньо-професійної програми 

за другим (магістерським) рівнем 

к.б.н., доцент ОФТ / ХТФ 

Протункевич Ольга Олегівна 

гарант освітньо-професійної програми 

за першим (бакалаврським) рівнем 

к.б.н., доцент 

ОФТ / ХТФ 

Кравченко Ірина Анатоліївна 

член групи 

д.б.н., професор ОФТ/ХТФ 

Федорова Олена Анатоліївна 

член групи 
к.б.н. 

ОФТ / ХТФ 

Нестеркіна Марія Володимирівна 

член групи 
к.б.н 

ОФТ / ХТФ 

 

 

231 – Соціальна робота: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Корнещук Вікторія Вікторівна 

гарант освітньо-професійної програми 

за другим (магістерським) рівнем 

д.пед.н., професор ПСР / ГФ 

Боделан Марина Володимирівна 

гарант освітньо-професійної програми 

за першим (бакалаврським) рівнем  

к.пед.н. ПСР / ГФ 

 Лисенко Ольга Михайлівна 

член групи 
к.соціол.н., доцент 

ПСР / ГФ 

 Колодійчук Юлія Вікторівна 

член групи 
к.пед.н. 

ПСР / ГФ 

Нікон Наталія Олександрівна 

 член групи 
к.соціол.н.  

ПСР / ГФ 

 



274 – Автомобільний транспорт 

ПІБ Науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра/Інститут 

(факультет) 

Максимов Валерій Григорович 

керівник групи забезпечення, гарант 

освітньо-професійної  програми 

«Автомобілі та автомобільне 

господарство» за другим 

(магістерським) рівнем 

к.т.н., доцент, приват 

професор 

АТ / ІМБ 

Гончарова Ольга Євгенівна 

гарант освітньо-професійної програми 

«Автомобільний транспорт» за 

першим (бакалаврським) рівнем 

к.т.н., доцент АТ / ІМБ 

Пуріч Дмитро Олександрович 

член групи 

к.т.н. АТ / ІМБ 

 

 

281 – Публічне управління та адміністрування: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Балан 

Олександр Сергійович 

керівник групи забезпечення, 

гарант освітньо-професійної програми 

за другим (магістерським) рівнем 

д.е.н., професор АМПР/ІБЕІТ 

Добрянська  

Наталя Анатоліївна 

гарант освітньо-професійної програми 

за першим (бакалаврським) рівнем 

д.е.н., професор АМПР/ІБЕІТ 

Гусаріна 

Наталія Вікторівна 

член групи 

д.е.н., доцент АМПР/ІБЕІТ 

Лебедєва 

Віра Василівна 

член групи 

д.е.н., доцент АМПР/ІБЕІТ 

Липинська 

Олена Андріївна 

член групи 

д.е.н., професор АМПР/ІБЕІТ 

Кочевой 

Максим Миколайович 

член групи 

к.е.н. АМПР/ІБЕІТ 

 

 

291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: 

ПІБ 
Науковий ступінь,  

вчене звання 

Кафедра / Інститут 

(факультет) 

Білоусов Олександр Сергійович 

гарант освітньо-професійної програми 

за першим (бакалаврським) рівнем  

д. політ. н., професор МВП / ГФ 

Озернюк Ганна Володимирівна  

член групи 
к. юрид. н., доцент 

МВП / ГФ 

Бабіна Валентина Олександрівна  

член групи 
к. політ. н., доцент 

МВП / ГФ 



Кривдіна Інна Борисівна 

член групи 
к.і.н., доцент 

МВП / ГФ 

Шевченко Тетяна Вікторівна 

член групи 
к. юрид. н. 

МВП / ГФ 

 

 


