
Додаток до наказу № 1/346 від « 06 »  грудня  2019 р. 

 

СКЛАД ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,  

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

Група забезпечення спеціальності  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

1. Голова групи – Жукова Наталія Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри графіки ВПІ, 

професор кафедри графіки, доктор культурології, доцент, науково-педагогічний стаж 29 років, 

сертифікат з англійської мови В2 №24496. 

Члени групи:  

2. Кузнецова Ірина Олексіївна – професор кафедри графіки ВПІ, доктор мистецтвознавства, 

професор, науково-педагогічний стаж 38 років, гарант ОП магістра «Образотворче мистецтво»; 

3. Оляніна Світлана Валеріївна – доцент кафедри графіки ВПІ, кандидат архітектури, доцент, 

науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра «Образотворче мистецтво»,  

4. Осипова Тетяна Григорівна – доцент кафедри графіки ВПІ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 20 років, сертифікат з англійської мови В2 №24505; 

5. Бондаренко Сергій Дмитрович – доцент кафедри графіки ВПІ, кандидат мистецтвознавства, 

науково-педагогічний стаж 17 років, сертифікат з англійської мови В2 №24970; 

6. Іванов-Ахметов Володимир Михайлович – професор кафедри графіки ВПІ, заслужений 

художник України, доцент, науково-педагогічний стаж 20 років; 

7. Пшеничний Юрій Володимирович – доцент кафедри графіки ВПІ, заслужений художник 

України, доцент, науково-педагогічний стаж 22 роки. 

 

Група забезпечення спеціальності  

035 Філологія 

1. Голова групи – Туришева Оксана Олегівна,  доцент кафедри теорії, практики та перекладу 

німецької мови ФЛ, к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОП магістра 

«Германські мови та літератури (переклад включно) перша - німецька». 

Члени групи: 

2. Іщенко Ніна Григорівна – в.о. завідувача кафедри,  професор кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови ФЛ, д.філол.н., професор, науково-педагогічний стаж 61 рік, гарант 

ОП доктора філософії «Германські мови та літератури  (переклад включно) перша - англійська»; 

3. Калита Алла Андріївна – в.о. завідувача кафедри, професор кафедри теорії, практики та 

перекладу французької мови ФЛ, д.філол.н., професор, науково-педагогічний стаж 51 рік; гарант 

ОП доктора філософії «Романські мови та літератури (переклад включно) перша - французька»; 

4. Корнєва Зоя Михайлівна  – професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської 

мови ФЛ, д.пед.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років; 
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5. Литовченко Ірина Миколаївна – професор кафедри англійської мови технічного 

спрямування ФЛ,  д.пед.н., доцент,  науково-педагогічний  стаж 22 роки; 

6. Тараненко Лариса Іванівна – професор кафедри теорії, практики та перекладу французької 

мови ФЛ, д.філол.н., професор, науково-педагогічний стаж 20 років; 

7. Сімкова Ірина Олегівна – завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування 

№3, д.пед.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років;  

8. Федоренко Світлана Вікторівна - професор кафедри теорії, практики та перекладу 

англійської мови ФЛ, д.пед.н., доцент, науково-педагогічний стаж 30 років; 

9. Буць Жанна Володимирівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької 

мови ФЛ; к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 21 рік, гарант ОП магістра «Романські 

мови та літератури (переклад включно) перша - французька»; 

10. Бондар Леся Вікторівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови 

ФЛ, к.пед.н., доцент, науково-педагогічний стаж 21рік; 

11.  Волощук Ірина Петрівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 

ФЛ, к.пед.н., доцент, науково-педагогічний стаж 27 років; 

12. Глінка Наталія Вікторівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 

ФЛ, к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 28 років, гарант ОП  магістра «Германські 

мови та літератури (переклад включно) перша - англійська»; 

13. Демиденко Ольга Павлівна – заступник декана, доцент кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови ФЛ, к.пед.н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років, гарант ОП 

бакалавра «Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська»; 

14. Дзикович Ольга Володимирівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької 

мови ФЛ, к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років; 

15. Коломієць Світлана Семенівна – професор кафедри теорії, практики та перекладу 

англійської мови ФЛ, к.пед.н, доцент,  науково-педагогічний стаж 45 років; 

16.  Котвицька Вікторія Анатоліївна - доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької 

мови ФЛ, к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років. 

17. Куликова Вікторія Григорівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької 

мови ФЛ, к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОП бакалавра 

«Романські мови та літератури (переклад включно) перша - французька»; 

18. Лазебна Олена Анатоліївна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови 

ФЛ, к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОП бакалавра «Германські 

мови та літератури (переклад включно) перша - німецька»; 

19.  Марченко Валентина Володимирівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу 

англійської мови ФЛ, к.філол.н., науково-педагогічний стаж 9 років; 

20. Прокойченко Анастасія Володимирівнка – доцент кафедри теорії, практики та перекладу 

англійської мови ФЛ, к.філол.н., науково-педагогічний стаж 8 років; 

21. Тікан Яна Гаврилівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ, 

к.пед.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років; 

22. Ткачик Олена Володимирівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської 

мови ФЛ, к.філол.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років. 
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Група забезпечення спеціальності  

051 Економіка 

1. Голова групи – Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і 

підприємництва ФММ, д.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 22 роки. 

  Члени групи:  

2. Войтко Сергій Васильович – завідувач кафедри міжнародної економіки ФММ, д.е.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 30 років, гарант ОНП доктора філософії «Міжнародна 

економіка»; 

3. Капустян Володимир Омелянович – завідувач кафедри математичного моделювання 

економічних систем ФММ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж 39 років, гарант ОНП 

доктора філософії «Економічна кібернетика»; 

4. Крейдич Ірина Миколаївна – завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 

ФММ, д.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 22 роки, гарант ОНП доктора філософії 

«Управління персоналом та економіка праці»; 

5. Тульчинська Світлана Олександрівна – професор кафедри економіки і підприємництва 

ФММ, д.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОПП магістра «Економіка 

бізнес-підприємства»; 

6. Мартиненко Василь Петрович – професор кафедри економіки і підприємництва ФММ, 

д.е.н., професор, загальний стаж 19 років, гарант ОНП доктора філософії «Економіка бізнес-

підприємтсва»; 

7. Гайдуцький Іван Павлович – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, д.е.н., 

науково-педагогічний стаж 2 роки; 

8. Круш Петро Васильович – виконувач обов’язків завідувача кафедри економіки і 

підприємництва ФММ, к.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 41 рік; 

9. Фартушний Іван Дмитрович – доцент кафедри математичного моделювання економічних 

систем ФММ, к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОПП бакалавра 

«Економічна кібернетика»; 

10. Жуковська Ольга Анатоліївна – доцент кафедри математичного моделювання економічних 

систем ФММ, к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОПП магістра 

«Економічна кібернетика»; 

11. Черненко Наталія Олександрівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н, 

доцент, науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОПП бакалавра «Міжнародна економіка»; 

12. Корогодова Олена Олександрівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н, 

доцент, науково-педагогічний стаж роботи 15 років, гарант ОНП магістра «Міжнародна 

економіка»; 

13. Скоробогатова Наталія Євгенівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 13 років; 

14. Кухарук Анна Дмитрівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 9 років; 
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15. Кузьмінська Наталія Леонідівна – доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, 

к.е.н., науково-педагогічний стаж 15 років, гарант ОПП бакалавра «Економіка бізнес-

підприємства»; 

16. Кавтиш Оксана Петрівна – доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 13 років; 

17. Юдіна Наталія Володимирівна –доцент кафедри промислового маркетингу ФММ, к.е.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 16 років, гарант ОПП бакалавра «Бізнес-аналітика»; 

18. Рощина Надія Василівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ФММ, 

к.е.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років, гарант ОПП бакалавра «Управління 

персоналом та економіка праці»; 

19. Дученко Марина Михайлівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 

ФММ, к.е.н., доцент, науково-педагогічний стаж 33 роки. 

 

Група забезпечення спеціальності  

054 Соціологія 

1. Голова групи – Кутуєв Павло Володимирович, завідувач кафедри соціології ФСП, д.соц.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОП доктора філософії «Соціологія»; 

  Члени групи:  

2. Єнін Максим Наімович – доцент кафедри соціології ФСП, к.соц.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 14 років, гарант ОП  бакалавра «Врегулювання конфліктів та медіація», 

сертифікат В2 з англійської мови; 

3. Коржов Геннадій Олександрович – доцент кафедри соціології ФСП, к.соц.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 21 рік, гарант ОП магістра «Врегулювання конфліктів та медіація»; 

4. Багінський Андрій Владиславович – доцент кафедри соціології ФСП,                          к.політ.н., 

ст. викладач., науково-педагогічний стаж 5 років, сертифікат В2 з англійської мови. 

 

Група забезпечення спеціальності  

061 Журналістика 

1. Голова групи – Тріщук Ольга Володимирівна, завідувач кафедри видавничої справи та 

редагування ВПІ, д. н. із соц. комунікацій, професор, науково-педагогічний стаж 40 років, гарант 

ОП доктора філософії «Видавнича справа та редагування». 

Члени групи: 

2. Смола Лідія Євстахіївна – професор кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, д. 

політ. наук, професор, науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОП доктора філософії 

«Реклама і зв’язки з громадськістю», сертифікат В2 з англійської мови;  

3. Фіголь Надія Миколаївна – доцент кафедри видавничої справи та редагування, к. філол. н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 16 років, гарант ОП магістра «Видавнича справа та 

редагування»; 

4. Фіялка Світлана Борисівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. н. із 

соц. комунікацій, доцент, науково-педагогічний стаж  14 років, гарант ОП магістра «Реклама і 

зв’язки з громадськістю», сертифікат В2 з англійської мови № 24859 від 30 березня 2017 р.; 
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5. Балюн Оксана Олександрівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. 

іст. н., доцент, науково-педагогічний стаж 9 років, гарант ОП бакалавра «Реклама і зв’язки з 

громадськістю», сертифікат В2 з англійської мови № 24374 від 01.02.2018 р.  

6. Левчук Олена Миколаївна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. 

філол. н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОП бакалавра «Видавнича справа 

та редагування»; 

7.  Побідаш Ірина Леонідівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. 

філол. н., доцент, науково-педагогічний стаж 25 років; 

8.  Сегол Радміла Ігорівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. н. із 

соц. комунікацій, доцент, науково-педагогічний стаж 13 років, сертифікат В2 з англійської мови;  

9. Поберезська Ганна Георгіївна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. 

пед. н., доцент, науково-педагогічний стаж 21 рік; 

10.  Андрійчук Микола Тарасович – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. 

н. із соц. комунікацій, доцент, науково-педагогічний стаж 19 років; 

11.  Литвин Аеліта Василівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ,  к. 

істор. н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років; 

12.  Янішевський Олександр Олександрович – доцент кафедри видавничої справи та 

редагування, к. філол. н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років; 

13. Киричок Андрій Петрович – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. н. із 

соц. комунікацій, науково-педагогічний стаж 4 роки, сертифікат В2 з англійської мови № 85898 

862 від 08.02.2017 р.;  

14. Гусак Ольвія Олександрівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к. н. 

із соц. комунікацій, науково-педагогічний стаж 8 років, сертифікат В2 з англійської мови.  

 

Група забезпечення спеціальності  

073 Менеджмент 

1. Голова групи – Дергачова Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри менеджменту ФММ, 

д.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП бакалавра «Менеджмент і бізнес-

адміністрування». 

  Члени групи: 

2. Дунська Алла Рашидівна – професор кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 19 років, гарант ОПП бакалавра «Менеджмент міжнародного бізнесу»; 

3. Кравченко Марина Олегівна – професор кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 22 роки, гарант ОП бакалавра «Менеджмент інвестицій та інновацій»; 

4. Сухоруков Аркадій Ісмаїлович – професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної 

галузі ВПІ, д.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 44 роки, гарант ОПП та ОНП магістра 

«Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі»; 

5. Ганжуров Юрій Семенович – завідувач кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної 

галузі ВПІ, д.політ.н., професор, науково-педагогічний стаж 23 роки; 

6. Бояринова Катерина Олександрівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 15 років, гарант ОНП доктора філософії «Менеджмент»; 
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7. Герасимчук Василь Гнатович – професор кафедри міжнародної економіки ФММ, д.е.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 35 років; 

8. Охріменко Оксана Онуфріївна – професор кафедри міжнародної економіки ФММ, д.е.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 19 років, сертифікат В2 з англійської мови; 

9. Артеменко Ліна Петрівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 16 років, сертифікат В2 з англійської мови; 

10. Голюк Вікторія Ярославівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 14 років, сертифікат С1 з англійської мови; 

11. Жигалкевич Жанна Михайлівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОПП магістра «Менеджмент інвестицій та 

інновацій»; 

12. Коцко Тарас Аркадійович – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 18 років; 

13. Кузнецова Катерина Олександрівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., науково-

педагогічний стаж 8 років, сертифікат В2 з англійської мови; 

14. Лазоренко Таісія Василівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 16 років; 

15. Луценко Ірина Сергіївна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 18 років, гарант ОП бакалавра «Логістика»; 

16. Манаєнко Ірина Миколаївна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., науково-

педагогічний стаж 9 років, гарант ОПП магістра «Менеджмент міжнародного бізнесу»; 

17. Мохонько Ганна Анатоліївна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 14 років; 

18. Нагорна Інна Іванівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 15 років, гарант ОПП магістра «Менеджмент і бізнес-адміністрування»; 

19. Пічугіна Марина Анатоліївна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., науково-

педагогічний стаж 15 років, сертифікат С1 з англійської мови, гарант ОПП магістра «Логістика»; 

20. Салоїд Станіслав Васильович – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., науково-

педагогічний стаж 14 років; 

21. Чупріна Маргарита Олександрівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., науково-

педагогічний стаж 26 років; 

22. Шкробот Марина Володимирівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 9 років; 

23. Копішинська Катерина Олександрівна – ст. викладач кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., 

науково-педагогічний стаж 5 років, сертифікат В2 з англійської мови; 

24.  Сухорукова Ольга Аркадіївна – доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної 

галузі ВПІ, к.е.н., доцент, науково-педагогічний стаж 22 роки, гарант ОП бакалавра 

«Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі»; 

25.  Глущенко Ярослава Іванівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОПП магістра «Управління в сфері оборонно-

промислового комплексу»; 
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26.  Сакалош Тарас Васильович – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 13 років, сертифікат В2 з англійської мови. 

 

Група забезпечення спеціальності  

075 Маркетинг 

1. Голова групи – Солнцев Сергій Олексійович, завідувач кафедри промислового маркетингу 

ФММ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж 38 років. 

Члени групи: 

2. Шульгіна Людмила Михайлівна – професор кафедри промислового маркетингу ФММ, 

д.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 28 років, гарант ОП доктора філософії 

«Промисловий маркетинг»; 

3. Зозульов Олександр Вікторович – професор кафедри промислового маркетингу ФММ,  , 

к.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОП магістра «Промисловий 

маркетинг»; 

4. Кубишина Надія Сергіївна – доцент кафедри  промислового маркетингу ФММ, к.е.н., 

доцент,  науково-педагогічний стаж 42 роки, гарант ОП бакалавра «Промисловий маркетинг»;  

5. Писаренко Наталія Володимирівна – доцент кафедри промислового маркетингу ФММ, 

к.е.н., доцент, науково-педагогічний стаж – 24 роки; 

6. Стадніченко Вадим Володимирович – доцент кафедри промислового маркетингу ФММ, 

к.е.н., науково-педагогічний стаж 11 років. 

7. Гнітецький Євген Віталійович – старший викладач кафедри промислового маркетингу 

ФММ, к.е.н., науково-педагогічний стаж 7 років; 

8. Царьова Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри промислового маркетингу 

ФММ, к.е.н., науково-педагогічний стаж 15 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

081 Право 

1. Голова групи - Лук`янчиков Євген Дмитрович,  професор кафедри інформаційного права 

та права інтелектуальної власності ФСП, д.ю.н, професор, науково-педагогічний стаж  41 рік, 

гарант ОНП доктора філософії «Інформаційне право та право інтелектуальної власності». 

Члени групи: 

2. Мисливий Володимир Андрійович  – професор кафедри публічного права ФСП, д.ю.н., 

науково-педагогічний стаж  32 роки,  гарант ОНП доктора філософії «Господарське та 

адміністративне право і процес»; 

3. Бакалінська Ольга Олегівна – професор кафедри господарського та адміністративного 

права ФСП, д.ю.н., науково-педагогічний стаж  20 років, гарант ОПП магістра «Господарське та 

адміністративне право і процес»; 

4. Голосніченко Дмитро Іванович – професор кафедри господарського та адміністративного 

права ФСП, д.ю.н., доцент,  науково-педагогічний стаж  24 роки; 

5. Цибульов Павло Миколайович – професор кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП, д.т.н, професор, науково-педагогічний стаж  51 рік; 
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6. Маріц Дарія Олександрівна – доцент кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП, д.ю.н. (захист докторської дисертації 05.09.2019 р.), доцент, 

науково-педагогічний стаж  14 років, гарант ОПП магістра «Інформаційне право та право 

інтелектуальної власності»; 

7. Бевз Світлана Іванівна   – в.о. завідувача  кафедри, доцент кафедри господарського та 

адміністративного права, ФСП к.ю.н., доцент,  науково-педагогічний стаж  16 років, гарант ОП 

бакалавра «Господарське та адміністративне право і процес»; 

8. Петряєв Сергій Юрійович – завідувач  кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП, к.ю.н, доцент, науково-педагогічний стаж  26 років,  гарант ОП 

бакалавра «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»; 

9. Чепульченко Тетяна Олексіївна – завідувач кафедри публічного права ФСП, доцент, к.ю.н., 

науково-педагогічний стаж  46 років; 

10.  Попов Костянтин Леонідович – доцент кафедри публічного права ФСП, к.ю.н., доцент,  

науково-педагогічний стаж  16 років; 

11.  Фурашев Володимир Миколайович – доцент кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП, к.т.н, с.н.с, науково-педагогічний стаж  35 років; 

12.  Яшарова Марія Миколаївна – доцент кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП, к.ю.н, с.н.с, науково-педагогічний стаж 14 років; 

13.  Львова Олена Леонідівна – доцент кафедри публічного права ФСП, к.ю.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж  19 років;  

14.  Подоляк Світлана Анатоліївна – доцент кафедри господарського та адміністративного 

права ФСП, к.ю.н., науково-педагогічний стаж  8 років; 

15.  Цирфа Галина Олександрівна – доцент кафедри господарського та адміністративного 

права ФСП, к.і.н., науково-педагогічний стаж  20 років; 

16.  Дубняк Марія Вікторівна – ст. викладач кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП, к.ю.н., науково-педагогічний стаж 2 роки; 

17.  Співак Ірина Вікторівна – ст. викладач кафедри господарського та адміністративного права 

ФСП, науково-педагогічний стаж 22 роки; 

18.  Тихонюк Ольга Володимирівна – ст. викладач кафедри господарського та 

адміністративного права ФСП, науково-педагогічний стаж 18 років; 

19.  Бежевець Алла Михайлівна – ст. викладач кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП, науково-педагогічний стаж  17 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

101 Екологія 

1. Голова групи – Гомеля Микола Дмитрович, завідувач кафедри екології та технології 

рослинних полімерів ІХФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 39 років, гарант ОНП 

доктора філософії «Екологічна безпека». 

Члени групи: 

2. Іваненко Олена Іванівна, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОП магістра «Екологічна безпека»; 
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3. Носачова Юлія Вікторівна, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років, сертифікат В2 № 24455 від 27.04.2018, гарант 

ОП бакалавра «Екологічна безпека»; 

4. Ремез Наталя Сергіївна, професор кафедри інженерної екології ІЕЕ, д.т.н., професор, науково-

педагогічний стаж 14 років, гарант ОНП доктора філософії «Інженерна екологія та 

ресурсозбереження»; 

5. Ткачук Костянтин Костянтинович, завідувач кафедри інженерної екології ІЕЕ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 13 років, гарант ОП магістра «Інженерна екологія та 

ресурсозбереження»; 

6. Дичко Аліна Олегівна, професор кафедри інженерної екології ІЕЕ, д.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 13 років, гарант ОП бакалавра «Інженерна екологія та ресурсозбереження». 

 

Група забезпечення спеціальності  

104 Фізика та астрономія 

1. Голова групи –  Котовський Віталій Йосипович, завідувач кафедри загальної фізики та 

фізики твердого тіла ФМФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 28 років. 

       Члени групи:   

2. Горшков В’ячеслав Миколайович – професор кафедри загальної фізики та фізики твердого 

тіла ФМФ, д.ф.-м.н.,  науково-педагогічний стаж роботи 49 років, гарант ОП бакалавра, магістра 

та доктора філософії «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів»; 

3. Чурсанова Марина Валеріїна – доцент кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла 

ФМФ, к.ф.-м.н., науково-педагогічний стаж 13 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

1. Голова групи – Воронов Сергій Олександрович, професор, виконувач обов’язків 

завідувача кафедри прикладної фізики ФТІ, д. т. н., професор, науково-педагогічний стаж 44 роки, 

гарант ОП доктора філософії «Прикладна фізика». 

       Члени групи:  

2. Монастирський Геннадій Євгенович – доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, к.ф.-м.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП магістра «Прикладна фізика»; 

3. Іванова Віта Вікторівна – доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 33 роки, гарант ОП бакалавра «Прикладна фізика»; 

4. Гордійко Наталія Олександрівна – доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 21 рік; 

5. Пономаренко Сергій Миколайович – доцент кафедри фізики енергетичних систем ФТІ, 

к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років. 
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Група забезпечення спеціальності  

111 Математика 

1. Голова групи – Клесов Олег Іванович, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії 

ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж 34 роки. 

  Члени групи:  

2. Горбачук Володимир Мирославович – виконувач обов’язків завідувача кафедри 

математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 31 рік, гарант ОП 

бакалавра «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем»; 

3. Герасимчук Віктор Семенович – професор кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 39 років, гарант ОНП магістра «Математичні та 

комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем»; 

4. Задерей Петро Васильович – професор кафедри математичного аналізу та теорії 

ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж        44 роки, гарант ОНП 

магістра «Страхова та фінансова математика»; 

5. Іванов Олександр Володимирович – професор кафедри математичного аналізу та теорії 

ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж    46 років, гарант ОНП 

доктора філософії «Страхова та фінансова математика»; 

6. Швець Олександр Юрійович – професор кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 38 років, гарант ОНП доктора філософії «Математичні та 

комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем»; 

7. Алєксєєва Ірина Віталіївна – доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей 

ФМФ, к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 30 років, гарант ОП бакалавра «Страхова та 

фінансова математика»; 

8. Рева Надія Віталіївна – доцент кафедри математичної фізики ФМФ, к.ф.-м.н., науково-

педагогічний стаж 10 років; 

9. Сиротенко Антон Володимирович – ст. викладач кафедри математичного аналізу та теорії 

ймовірностей ФМФ, к.ф.-м.н., науково-педагогічний стаж 7 років; 

10. Тимошенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри математичного аналізу та теорії 

ймовірностей ФМФ, к.ф.-м.н., науково-педагогічний стаж 13 років, свідоцтво В2 з англійської 

мови № 25224. 

 

Група забезпечення спеціальності  

113 Прикладна математика 

1. Голова групи – Чертов Олег Романович – завідувач кафедри прикладної математики ФПМ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 32 роки, гарант ОП магістра «Наука про дані та 

математичне моделювання». 

  Члени групи:  

2. Лось Валерій Миколайович – професор кафедри прикладної математики ФПМ, д.ф.-м.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 21 рік, гарант ОНП доктора філософії «Наука про дані та 

математичне моделювання»; 
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3. Савчук Михайло Миколайович – професор кафедри математичних методів захисту 

інформації ФТІ, д.ф.-м.н, доцент, науково-педагогічний стаж 21 рік, гарант ОНП доктора 

філософії «Математичні методи криптографічного захисту інформації»; 

4. Качинський Анатолій Броніславович – професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОНП доктора філософії 

«Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних»; 

5. Ориняк Ігор Володимирович – професор кафедри прикладної математики ФПМ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 34 роки; 

6. Завадська Людмила Олексіївна – доцент кафедри математичних методів захисту 

інформації ФТІ, , к.ф.-м.н, с.н.с., науково-педагогічний стаж 21 рік, гарант ОП магістра 

«Математичні методи криптографічного захисту інформації»; 

7. Смирнов Сергій Анатолійович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.-м.н., 

с.н.с., науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОП магістра «Математичні методи 

моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних»; 

8. Сирота Сергій Вікторович – доцент кафедри прикладної математики ФПМ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра «Наука про дані та математичне 

моделювання»; 

9. Яковлєв Сергій Володимирович – доцент кафедри математичних методів захисту 

інформації ФТІ,  к.т.н., науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОП бакалавра «Математичні 

методи криптографічного захисту інформації»; 

10. Кравцов Олег Васильович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.-м.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 49 років, гарант ОП бакалавра «Математичні методи моделювання, 

розпізнавання образів та безпеки даних»; 

11. Третиник Віолета Вікентіївна – доцент кафедри прикладної математики ФПМ, к.ф.-м.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 24 роки; 

12. Олефір Олександр Степанович – доцент кафедри прикладної математики ФПМ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 39 років; 

13. Маслянко Павло Павлович – доцент кафедри прикладної математики ФПМ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 21 рік; 

14. Шумська Алла Антонівна – доцент кафедри математичних методів захисту інформації ФТІ, 

к.ф.-м.н, доцент, науково-педагогічний стаж 27 років; 

15. Вовк Лілія Борисівна – доцент кафедри прикладної математики ФПМ, к.ф.-м.н., науково-

педагогічний стаж 29 років; 

16. Терещенко Іван Миколайович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.-м.н., 

науково-педагогічний стаж 10 років; 

17. Орєхов Олександр Арсенійович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.-м.н., 

науково-педагогічний стаж 10 років; 

18. Ліскін В’ячеслав Олегович – ст. викладач кафедри прикладної математики ФПМ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 7 років; 

19. Фесенко Андрій В’ячеславович – ст. викладач кафедри математичних методів захисту 

інформації ФТІ, к.ф.-м.н, науково-педагогічний стаж 13 років; 
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20. Рибак Олександр Владиславович – ст. викладач кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.-

м.н., науково-педагогічний стаж 10 років; 

21. Мальчиков Володимир Вікторович – ст. викладач кафедри прикладної математики ФПМ, 

науково-педагогічний стаж 21 рік; 

22. Темнікова Олена Леонідівна – ст. викладач кафедри прикладної математики ФПМ, 

науково-педагогічний стаж 21 рік. 

 

Група забезпечення спеціальності  

121 Інженерія програмного забезпечення 

1. Голова групи  – Дорошенко Анатолій Юхимович, професор кафедри автоматики та 

управління в технічних системах ФІОТ, д. ф-м. н., професор, науково-педагогічний стаж 20 років, 

гарант ОП доктора философії «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем». 

Члени групи: 

2. Гаврилко Євген Володимирович – професор кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 31 рік; 

3. Груць Юрій Миколайович – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, д.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 30 років; 

4. Жураковський Богдан Юрійович – професор кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 20 років; 

5. Легеза Віктор Петрович – в.о. зав. кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем 

ФПМ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 37 років, гарант ОП доктора философії 

«Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем»; 

6. Новотарський Михайло Анатолійович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, 

д.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 32 роки, гарант ОП магістра «Інженерія програмного 

забезпечення комп’ютерних систем»; 

7. Сидоров Микола Олександрович – професор кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 48 років, гарант ОП 

доктора філософії «Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем»; 

8. Сігайов Андрій Олександрович – професор кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.е.н., професор, науково-педагогічний стаж 17 років, 

гарант ОП доктора философії «Інженерія програмного забезпечення розподілених систем»; 

9. Стеценко Інна Вячеславівна – професор кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 26 років, гарант ОП 

магістра «Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем»; 

10. Стіренко Сергій Григорович – зав. кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 24 роки; 

11. Амонс Олександр Анатолійович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 17 років; 

12. Антонюк Андрій Іванович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н. , науково-

педагогічний стаж 7 років; 
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13. Баклан Ігор Всеволодович – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і 

управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років; 

14. Болдак Андрій Олександрович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 33 роки; 

15. Букасов Максим Михайлович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 21 рік, гарант ОП бакалавра «Інженерія 

програмного забезпечення комп’ютеризованих систем»; 

16. Габінет Артем Вікторович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 6 років; 

17. Гавриленко Олена Валеріївна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.ф-м. н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років; 

18. Гагарін  Олександр Олександрович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 38 років, гарант 

ОП магістра «Інженерія програмного забезпечення розподілених систем»; 

19. Гусєва Ірина Ігорівна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів 

і систем ТЕФ, к.е.н., науково-педагогічний стаж 10 років; 

20. Долголенко Олександр Миколайович – доцент кафедри обчислювальної  техніки ФІОТ, 

к.т.н., старший науковий співробітник, науково-педагогічний стаж 37 років; 

21. Заболотня Тетяна Миколаївна –  доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОП бакалавра «Інженерія 

програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем»; 

22. Карпенко Станіслав Григорович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 23 роки; 

23. Катін Павло Юрійович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах 

ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 9 років; 

24. Кисленко Юрій Іванович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 35 років; 

25. Коваль Олександр Васильович – в. о. завідувача кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант 

ОП бакалавра «Інженерія програмного забезпечення розподілених систем»; 

26. Ковальов Микола Олександрович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 7 років; 

27. Ковальчук Артем Михайлович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років; 

28. Корочкін Олександр Володимирович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 46 років; 

29. Крамар Юлія Михайлівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і 

управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років; 

30. Крилов Євген Володимирович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 29 років, гарант ОП бакалавра «Інженерія програмного 

забезпечення комп’ютеризованих систем»; 
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31. Кублій Лариса Іванівна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років; 

32. Ліхоузова Тетяна Анатолійовна – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 17 років; 

33. Ліщук Катерина Ігорівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і 

управління ФІОТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 16 років; 

34. Люшенко Леся Анатоліївна – ст. викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 8 років; 

35. Мажара Ольга Олександрівна – ст. викладач кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.т.н.,  науково-педагогічний стаж 4 роки; 

36. Марковський Олександр Петрович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 34 роки; 

37. Муха Ірина Павлівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і 

управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 27 років; 

38. Олещенко Любов Михайлівна – доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 7 років; 

39. Олійник Володимир Валентинович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 6 років; 

40. Онай Микола Володимирович – доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем ФПМ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 9 років; 

41. Павлов Валерій Георгійович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 34 роки; 

42. Порєв Віктор Миколайович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 37 років; 

43. Рибачок Наталія Антонівна – ст. викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 13 років;  

44. Роковий Олександр Петрович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 14 років; 

45. Русанова Ольга Веніамінівна – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 37 років; 

46. Смаковський Денис Сергійович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 13 років; 

47. Стативка Юрій Іванович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 36 років; 

48. Сулема Євгенія Станіславівна – доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 22 роки, гарант ОП магістра «Інженерія 

програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем»;  

49. Тарнавський Юрій Адамович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 22 роки; 

50. Титенко Сергій Володимирович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років; 
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51. Ульяницька Ксенія Олександрівна – доцент кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 12 років; 

52. Фіногенов Олексій Дмитрович – доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років; 

53. Хіцко Яна Володимирівна – ст. викладач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем ФПМ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 років; 

54. Чумаченко Олена Іллівна – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 40 років; 

55. Цьопа Наталя Володимирівна – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 5 років; 

56. Юрчишин Василь Якович – доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем ФПМ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 14 років; 

57. Алещенко Олексій Вадимович – ст. викладач кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, 

науково-педагогічний стаж 7 років; 

58. Виноградов Юрій Миколайович – ст. викладач кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, 

науково-педагогічний стаж 41 рік; 

59. Гадиняк Руслан Анатолійович – ст. викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 3 роки; 

60. Олійник Юрій Олександрович – ст. викладач кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, науково-педагогічний стаж 9 років; 

61. Проскура Світлана Леонідівна – ст. викладач кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, науково-педагогічний стаж 25 років; 

62. Сімоненко Андрій Валерійович – ст. викладач кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, 

науково-педагогічний стаж 17 років; 

63. Стешин Віктор Васильович – асистент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, науково-

педагогічний стаж 4 роки; 

64. Сущук-Слюсаренко Вікторія Ігорівна – ст. викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 36 років; 

65. Хмелюк Марина Сергіївна – ст. викладач кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, науково-педагогічний стаж 6 років; 

66. Шемсединов Тимур Гафарович – ст. викладач кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, 

науково-педагогічний стаж 20 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

122 Комп’ютерні науки 

1. Голова групи – Аушева Наталія Миколаївна, професор кафедри автоматизації 

проектування енергетичних процесів і систем, ТЕФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 26 

років, гарант ОП  магістра та доктора філософії «Комп’ютерний моніторинг та геометричне 

моделювання процесів та систем».  
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Члени групи: 

2. Бадаєв Юрій Іванович – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 39 років, сертифікат B2 

свідоцтво № 127 від 10.07.2017 “SMILE English School”; 

3. Гуржій Олександр Андрійович – професор кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.ф.-м..н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 17 років; 

4. Данилов Валерій Якович – професор кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, д.т.н., професор,  науково-педагогічний стаж 46 років; 

5. Зайченко Олена Юріївна – професор кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 23 роки, гарант ОП магістра «Системи і методи 

штучного інтелекту»;  

6. Зайченко Юрій Петрович – професор кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 53 роки, гарант ОП доктора філософії 

«Системи і методи штучного інтелекту»;  

7. Кузнецова Наталія Володимирівна – доцент кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, д.т.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 6 років, сертифікат B2 British Council 

Aptis Test B2, 29.05.2016 р. British Council «Academic Teaching Excellence: English As the Medium 

of Instruction»; 

8. Макаренко Олександр Сергійович – професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, д.ф.-м. н., професор,  науково-педагогічний стаж 35 років; 

9. Мухін Вадим Євгенович –  професор кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, д.т.н., професор,  науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант  ОП бакалавра «Системи і 

методи штучного інтелекту», сертифікат B2 свідоцтво № 24926 від 29.07.2017 КПНЗ «Перші 

Київські державні курси іноземних мов»; 

10. Настенко  Євген Арнольдович – професор кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, 

д.біол.н., к.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОП магістра та доктора 

філософії «Комп’ютерні технології в біології та медицині»; 

11. Отрох Сергій Іванович – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років; 

12. Петренко Анатолій Іванович – завідувач кафедри системного проектування ІПСА, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 61 рік, гарант ОП доктора філософії «Інтелектуальні сервіс-

орієнтовані розподілені обчислювання»;  

13. Рогоза Валерій Станіславович – професор кафедри системного проектування ІПСА, д.т.н., 

професор,    науково-педагогічний стаж 47 років,   гарант  ОП     магістра    «Інтелектуальні     

сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання»;  

14. Сліпченко Володимир Георгійович – професор кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 48 років; 

15. Шушура Олексій Миколайович – професор кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років; 
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16. Барановська Леся Валеріївна – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.ф.-м.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 23 роки;  

17. Верлань Андрій Анатолійович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 10 років; 

18. Дідковська Марина Віталіївна – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років; 

19. Жиров Олександр Леонідович –  доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 42 роки;  

20. Зеленський Кирило Харитонович – доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 48 років; 

21. Зубчук Віктор Іванович – доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., доцент,  

науково-педагогічний стаж 48 років; 

22. Кисельов Геннадій Дмитрович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н., 

с.н.с., науково-педагогічний стаж 36 років, гарант ОП бакалавра «Інтелектуальні сервіс-

орієнтовані розподілені обчислювання»;  

23. Коваленко Анатолій Єпіфанович –  доцент кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, к.т.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 45 років;  

24. Крячок Олександр Степанович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років; 

25. Кузьменко Ігор Миколайович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

26. Кузьміних Валерій Олександрович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 25 років; 

27. Лабжинський Володимир Анатолійович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років; 

28. Левченко Лариса Олексіївна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.е.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років, сертифікат B2 

свідоцтво № 24479 від 04.05.2018 КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов»; 

29. Сегеда Ірина Василівна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.е.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

30. Сидоренко Юлія Всеволодівна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 29 років; 

31. Тимошенко Юрій Олександрович – доцент кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 43 роки; 

32. Шаповалова Світлана Ігорівна – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 27 років, гарант 

ОП бакалавра «Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та систем»;  

33. Безносик Олександр Юрійович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н, 

науково-педагогічний стаж 18 років, сертифікат B2 свідоцтво № 25298 від 13.06.2019 КПНЗ 

"Перші київські державні курси іноземних мов"; 
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34. Булах Богдан Вікторович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 9 років; 

35. Варава Іван Андрійович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 років; 

36. Гіоргізова-Гай Вікторія Шалвівна – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т 

н., науково-педагогічний стаж 37 років; 

37. Демчишин Анатолій Анатолійович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 років; 

38. Залевська Ольга Валеріївна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 11 років, сертифікат B2 свідоцтво № 

24502 від 04.05.2018 КПНЗ "Перші київські державні курси іноземних мов"» 

39. Кирюша Богдан Анатолійович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 15 років; 

40. Кисельова Анна Геннадіївна – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т н., 

науково-педагогічний стаж 8 років; 

41. Носовець Олена Костянтинівна – доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра «Комп’ютерні технології в біології та 

медицині»;  

42. Харченко Костянтин Васильович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 24 роки; 

43. Якимчук Вікторія Сергіївна –  доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 7 років; 

44. Яковенко Альона Вікторівна – доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 10 років; 

45. Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович – ст. викладач кафедри системного 

проектування ІПСА, к.т.н., науково-педагогічний стаж 5 років; 

46. Шалденко Олексій  Вікторович – доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 5 років; 

47. Шаповал Наталія Валеріївна – ст. викладач кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, к.т.н., науково-педагогічний стаж 8 років;  

48. Афанасьєва Ірина Валентинівна – асистент кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, науково-педагогічний стаж 5 років; 

49. Білошицька Оксана Костянтинівна – ст. викладач кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, 

науково-педагогічний стаж 5 років; 

50. Іщенко Ганна Валеріївна –  ст. викладач  кафедри системного проектування   ІПСА, 

науково-педагогічний стаж 13 років; 

51. Полягушко Любов Григорівна – ст. викладач кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем ТЕФ, науково-педагогічний стаж 5 років.  
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Група забезпечення спеціальності  

123 Комп’ютерна інженерія  

1. Голова групи – Луцький Георгий Михайлович, професор кафедри обчислювальної техніки 

ФІОТ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 48 років, гарант ОП бакалавра «Комп’ютерні 

системи та мережі»;  

  Члени групи:  

2. Гордієнко Юрий Григорович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 26 років; 

3. Клименко Ірина Анатоліївна – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж  16 років, гарант ОП доктора філософії «Комп’ютерні системи 

та мережі»;  

4. Кулаков Юрій Олексійович - професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж  48 років. гарант ОП магістра «Комп’ютерні системи та 

мережі»;  

5. Сергієнко Анатолій Михайлович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 35 років; 

6. Сімоненко Валерій Павлович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 50 років; 

7. Жабін Валерій Іванович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 50 років; 

8. Романкевич   Віталій Олексійович – в.о. зав. кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, 

гарант ОП  магістра «Системне програмування та  спеціалізовані комп’ютерні системи »; 

9. Тарасенко Володимир Петрович – професор кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, д.т.н., професор,  науково-педагогічний стаж 49 

років, гарант ОП бакалавра «Системне програмування та  спеціалізовані комп’ютерні системи»; 

10. Зайцев Володимир Григорович  – професор кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, д.т.н., професор,  науково-педагогічний стаж 25 

років; 

11. Романкевич   Олексій Михайлович – професор кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, д.т.н., професор,  науково-педагогічний стаж 58 

років; 

12. Терейковський Ігор Анатолійович – професор кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, д.т.н., професор,  науково-педагогічний стаж 30 

років; 

13. Яценко Віталій Олексійович – професор кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, д.т.н., професор,  науково-педагогічний стаж 15 

років; 

14. Селіванов Віктор Левович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 56 років; 
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15. Ткаченко Валентина Василівна – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 29 років; 

16. Верба Олександр Андрійович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 42 роки; 

17. Волокита Артем Миколайович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 11 років; 

18. Тесленко Олександр Кирилович – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 24 роки; 

19. Тарасенко-Клятченко Оксана Володимирівна - доцент кафедри системного 

програмування  та  спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 18 років;  

20. Зорін Юрий Михайлович – доцент кафедри системного програмування  та  спеціалізованих 

комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 31 років; 

21. Марченко Олександр Іванович – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 35 років; 

22. Сапсай Тетяна Григорівна – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПІМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 24 років; 

23. Орлова Марія  Миколаївна – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПІМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 37 років; 

24. Петрашенко  Андрій Васильович  – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років; 

25. Замятін Денис Станіславович – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років; 

26. Потапова Катерина Романівна – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років; 

27. Павловський Володимир Ілліч – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 45 років; 

28. Клятченко Ярослав Михайлович – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПІМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 11 років; 

29. Бояринова Юлія Євгенівна – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПІМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 10 років; 

30. Корнійчук Віктор Іванович – доцент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 54 років; 

31. Куц Володимир Юрійович – старший викладач кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 6  років; 

32. Болдак Людмила  Олексіївна  – асистент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, науково-

педагогічний стаж 32 роки; 

33. Саверченко Василь  Григорович   – старший викладач кафедри обчислювальної техніки 

ФІОТ, науково-педагогічний стаж 32 років; 

34. Дробязко Ірина Павлівна – старший викладач кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 30 років; 
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35. Налівайчук Микола Васильович  – старший викладач кафедри системного програмування  

та  спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 11 років; 

36. Коляда Костянтин В’ячеславович  – асистент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 11 років; 

37. Кучмій Оксана Олександрівна  – асистент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ. науково-педагогічний стаж 12 років;  

38. Крайносвіт Аркадій  Артемович  – асистент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 4 роки; 

39. Марченко Олексій Олександрович – асистент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 4 роки; 

40. Михайлюк Олена Станіславівна – асистент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж 20 років; 

41. Радченко Костянтин Олександрович  – асистент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж  8  років; 

42. Щербіна Богдан Олександрович – асистент кафедри системного програмування  та  

спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ, науково-педагогічний стаж  3  роки. 

 

Група забезпечення спеціальності 

124 Системний аналіз 

1. Голова групи – Романенко Віктор Демидович, професор кафедри математичних методів 

системного аналізу, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОП магістра 

«Системний аналіз і управління». 

  Члени групи:  

2. Бідюк Петро Іванович –  професор кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА,  д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 39 років, гарант ОП бакалавра «Системний 

аналіз фінансового ринку»; 

3. Тимощук Оксана Леонідівна – в. о. завідувача кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж  34 роки, гарант ОП бакалавра 

«Системний аналіз і управління»;  

4. Богданський Юрій Вікторович – професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, д. ф-м. н., професор, науково-педагогічний стаж  45 років; 

5. Бондаренко Віктор Григорович – професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, д. ф-м. н., професор, науково-педагогічний стаж  52 роки; 

6. Касьянов Павло Олегович – професор кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, д.ф-м.н., професор, науково-педагогічний стаж  14 років; 

7. Недашківська Надія Іванівна – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, д.т.н., доцент,  науково-педагогічний стаж  14 років, гарант ОП магістра «Системний аналіз 

фінансового ринку»; 

8. Панкратова Наталія Дмитрівна – професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж  48 років, гарант ОП доктора філософії 

за спеціальністю «Системний аналіз»; 
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9. Горбань Наталія Володимірівна – доцент кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, к.ф.-м.н., науково-педагогічний стаж 14 років; 

10. Каніовська Ірина Юріївна – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж  42 роки; 

11. Назарчук Ірина Василівна — ст. викладач кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА,  науково-педагогічний стаж 28 років; 

12. Палійчук Лілія Сергіївна – асистент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.ф.-м.н.,  науково-педагогічний стаж 8 років; 

13. Подколзін Гліб Борисович – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.ф.-м.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 33 роки; 

14. Спекторський Ігор Якович – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.ф.-м.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 26 років; 

15. Хоменко Ольга Володимірівна – асистент кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, к.т.н., науково-педагогічний стаж 13 років; 

16. Чаповський Юрій Аркадійович – доцент кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА, к.ф.-м.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 27 років; 

17. Шубенкова Ірина Анатоліївна – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 28 років; 

18. Яковлева Алла Петрівна – доцент кафедри математичних методів системного аналізу 

ІПСА, к.ф.-м.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 44 роки. 

 

Група забезпечення спеціальності  

125 Кібербезпека 

1. Голова групи – Новіков Олексій Миколайович, директор ФТІ, д.т.н., професор, науково-

педагогічний стаж 35 років, гарант ОП доктора філософії «Системи, технології та математичні 

методи кібербезпеки»; 

  Члени групи:  

2. Архипов Олександр Євгенійович – професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж  41 рік, гарант ОП магістра «Системи, технології та 

математичні методи кібербезпеки»; 

3. Шелестов Андрій Юрійович – професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 35 років; 

4. Мачуський Євгеній Андрійович – в.о. завідувача кафедри фізико-технічних засобів захисту 

інформації ФТІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 42 роки, гарант ОП доктора 

філософії «Системи технічного захисту інформації»; 

5. Земляк Олександр Михайлович – професор кафедри фізико-технічних засобів захисту 

інформації ФТІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 43 роки, гарант ОП магістра 

«Системи технічного захисту інформації»; 

6. Грайворонський  Микола  Владленович – в.о. завідувача кафедри інформаційної безпеки 

ФТІ, к.ф.-м.н. доцент, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП бакалавра «Системи, 

технології та математичні методи кібербезпеки»; 
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7. Прогонов Дмитро Олександрович – доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту 

інформації ФТІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 8 років, гарант ОП бакалавра «Системи 

технічного захисту інформації»; 

8. Луценко Володимир Миколайович – доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту 

інформації ФТІ, к.т.н., с.н.с, науково-педагогічний стаж 32 роки; 

9. Носок Світлана Олександрівна – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 18 років; 

10.  Коломицев Михайло Володимирович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 32 роки; 

11.  Галицька Ірина Євгенівна – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 35 років; 

12.  Лавренюк Алла Миколаївна – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 17 років; 

13.  Кущ Сергій Миколайович – доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації 

ФТІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 48 років; 

14.  Демчинський Володимир Васильович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 19 років; 

15.  Гальчинський Леонід Юрійович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 42 роки; 

16.  Южакова Ганна Олексіївна – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.-м.н. доцент, 

науково-педагогічний стаж 23 роки; 

17.  Живков Олександр Петрович – доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту 

інформації ФТІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 35 років; 

18.  Стьопочкіна Ірина Валеріївна – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 18 років; 

19.  Барановський Олексій Миколайович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 9 років; 

20.  Родіонов Андрій Миколайович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 14 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

126 Інформаційні системи та технології 

1. Голова групи – Ролік Олександр Іванович, завідувач кафедри автоматики та управління в 

технічних системах ФІОТ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 36 років, гарант ОП 

магістра «Інтегровані інформаційні системи». 

  Члени групи:  

2. Павлов Олександр Анатолійович – в. о. завідувача кафедри автоматизованих систем 

обробки інформації і управління ФІОТ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 47 років, 

гарант ОП магістра «Інформаційні управляючі системи та технології»; 
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3. Пархомей Ігор Ростиславович – завідувач кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 28 років, гарант ОП бакалавра «Інформаційне забезпечення 

робототехнічних систем»; 

4. Корнієнко Богдан Ярославович – професор кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОНП доктора 

філософії «Інформаційні системи та технології»; 

5. Томашевський Валентин Миколайович – професор кафедри автоматизованих систем 

обробки інформації і управління ФІОТ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років, 

гарант ОП бакалавра «Інформаційні управляючі системи та технології»; 

6. Стенін Олександр Африканович – професор кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОП магістра «Інформаційне забезпечення 

робототехнічних систем»; 

7. Полторак Вадим Петрович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 27 років; 

8. Кравець Петро Іванович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах 

ФІОТ, к.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 22 роки; 

9. Репнікова Наталія Борисівна – доцент кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 28 років; 

10. Писаренко Андрій Володимирович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

11. Тимошин Юрій Афанасійович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 44 роки; 

12. Ткач Михайло Мартинович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 38 років; 

13. Пасько Віктор Петрович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 39 років; 

14. Лісовиченко Олег Іванович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 18 років; 

15. Корнага Ярослав Ігорович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 10 років; 

16. Поліщук Михайло Миколайович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 31 рік; 

17. Батрак Євгеній Олександрович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 4 роки; 

18. Гуменний Дмитро Олександрович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 6 років; 

19. Сирота Олена Петрівна – старший викладач кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 10 років; 

20. Жаріков Едуард В’ячеславович – доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 21 рік; 

21. Жданова Олена Григорівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації 

і управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 31 рік; 
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22. Іванова Любов Миколаївна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації 

і управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років; 

23. Рибачук Людмила Віталіївна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.ф.-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 27 років; 

24. Тєлишева Тамара Олексіївна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 36 років; 

25. Жураковська Оксана Сергіївна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 16 років; 

26. Сперкач Майя Олегівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і 

управління ФІОТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 років; 

27. Попенко Володимир Дмитрович – доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації і управління ФІОТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 9 років; 

28. Халус Олена Андріївна – ст. викладач кафедри автоматизованих систем обробки інформації 

і управління ФІОТ, науково-педагогічний стаж 13 років; 

29. Моргаль Олег Михайлович – ст. викладач кафедри автоматики та управління в технічних 

системах ФІОТ, науково-педагогічний стаж 36 років; 

30. Яланецький Валерій Анатолійович – ст. викладач кафедри автоматики та управління в 

технічних системах ФІОТ, науково-педагогічний стаж 12 років; 

31. Шимкович Володимир Миколайович – ст. викладач кафедри автоматики та управління в 

технічних системах ФІОТ, науково-педагогічний стаж 7 років; 

32. Галушко Дмитро Олександрович – ст. викладач кафедри автоматики та управління в 

технічних системах ФІОТ, науково-педагогічний стаж 7 років. 

 

Група забезпечення спеціальності 

131 Прикладна механіка 

1. Голова групи - Пискунов Сергій Олегович, завідувач кафедри динаміки і міцності машин 

та опору матеріалів MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 19 років. 

  Члени групи: 

2. Крищук Микола Григорович – професор кафедри динаміки і міцності машин та опору 

матеріалів MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 40 років, гарант ОНП доктора 

філософії «Динаміка і міцність машин»;  

3. Шукаєв Сергій Миколайович – професор кафедри динаміки і міцності машин та опору 

матеріалів MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 39 років, гарант ОПП магістра 

«Динаміка і міцність машин»;  

4. Петраков Юрій Володимирович – завідувач кафедри технології машинобудування MMІ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОНП доктора філософії «Технологія 

машинобудування»;  

5. Губарев Олександр Павлович – професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки і 

механотроніки MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 42 роки, гарант ОНП доктора 

філософії «Автоматизовані та роботизовані механічні системи»;  
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6. Узунов Олександр Васильович – професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки і 

механотроніки MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 42 роки, гарант ОПП магістра 

«Автоматизовані та роботизовані механічні системи»;  

7. Данильченко Юрій Михайлович – професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки і 

механотроніки MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 36 років, гарант ОП бакалавра 

«Автоматизовані та роботизовані механічні системи»;  

8. Смирнов Ігор Володимирович  – завідувач кафедри інженерії поверхні ЗФ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОНП доктора філософії «Споріднені 

технології зварювання та ресурсозбереження»;  

9. Пащенко Валерій Миколайович – професор кафедри інженерії поверхні ЗФ, д.т.н., 

науково-педагогічний стаж 37 років, гарант ОПП магістра «Споріднені технології зварювання та 

ресурсозбереження»; 

10. Кузнецов Валерій Дмитрович – професор кафедри зварювального виробництва ЗФ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 53 роки, гарант ОНП доктора філософії «Технології та 

інжиніринг у зварюванні»; 

11. Квасницький Віктор В’ячеславович – завідувач кафедри зварювального виробництва ЗФ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОПП магістра «Технології та 

інжиніринг у зварюванні»; 

12. Фомічов Сергій Костянтинович –  професор кафедри електрозварювальних установок ЗФ, 

д.т.н, професор, науково-педагогічний стаж 41 рік, гарант ОНП доктора філософії 

«Автоматизовані технологічні системи в зварюванні»;  

13. Карвацький Антон Янович – професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 32 роки, гарант ОНП 

доктора філософії «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання»;  

14. Гондлях Олександр Володимирович – в.о. завідувача кафедри хімічного, полімерного і 

силікатного машинобудування ІХФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 38 років, гарант 

ОПП магістра «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання»; 

15. Головко Леонід Федорович – професор кафедри лазерної техніки та фізико- технічних 

технологій MMІ, д.т.н., професор науково-педагогічний стаж 41 рік, гарант ОНП доктора 

філософії «Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів»;  

16. Струтинський Василь Борисович – професор  кафедри конструювання верстатів і машин 

MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 51 рік, гарант ОНП доктора філософії 

«Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин»;  

17. Саленко Олександр Федорович – професор  кафедри конструювання верстатів і машин 

MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 27 років, гарант ОПП магістра «Технології 

комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин»; 

18. Тітов В’ячеслав Андрійович – завідувач кафедри технології виробництва літальних 

апаратів MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 16 років, гарант ОНП  доктора 

філософії «Технології виробництва літальних апаратів»; 

19. Калюжний Володимир Леонідович – професор кафедри технології виробництва літальних 

апаратів MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 37 років, гарант ОНП  доктора 

філософії «Прикладна механіка пластичності матеріалів»; 
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20. Гожій Сергій Петрович – професор кафедри технології виробництва літальних апаратів 

MMІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 34 роки, гарант ОПП магістра «Технології 

виробництва літальних апаратів»; 

21.  Охріменко Олександр Анатолійович  – в.о. завідувача кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування MMІ, доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування MMІ, д.т.н., 

науково-педагогічний стаж 14 років, гарант ОНП доктора філософії «Інструментальні системи 

інженерного дизайну»; 

22. Сокольський Олександр Леонідович – доцент кафедри хімічного, полімерного і 

силікатного машинобудування ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років, гарант 

ОП бакалавра «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання»; 

23. Лавренко Ярослав Іванович – доцент  кафедри динаміки і міцності машин і опору 

матеріалів MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років, сертифікат В2 №22915, 

Перші державні курси іноземних мов (англійська мова); 

24. Федоров Володимир Миколайович – доцент кафедри динаміки і міцності машин і опору 

матеріалів MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 44 роки; 

25. Кореньков Володимир Миколайович – доцент кафедри технології машинобудування 

MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОПП магістра «Технологія 

машинобудування»;  

26. Лашина Юлія Вікторівна – доцент кафедри технології машинобудування MMІ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Технологія 

машинобудування»; 

27. Ганпанцурова Оксана Сергіївна – доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і 

механотроніки MMІ, доцент, к.т.н., науково-педагогічний стаж 12 років; 

28. Вовк В’ячеслав Володимирович  – доцент кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОПП магістра 

«Інструментальні системи інженерного дизайну»; 

29. Адаменко Юрій Іванович  – доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування 

MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОП бакалавра «Інструментальні 

системи інженерного дизайну»;  

30. Степанов Денис Володимирович – доцент кафедри інженерії поверхні ЗФ, к.т.н., науково-

педагогічних стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Споріднені технології зварювання та 

ресурсозбереження»;  

31. Прохоренко Одарка Володимирівна – доцент кафедри зварювального виробництва ЗФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОП бакалавра «Технології та 

інжиніринг у зварюванні»; 

32. Скачков Ігор Олегович – в.о. завідувача кафедри електрозварювальних установок ЗФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 29 років, гарант ОПП магістра «Автоматизовані 

технологічні системи в зварюванні»;  

33. Шилович Ігор Леонідович – доцент кафедри хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 34 роки;  
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34. Кагляк Олексій Дмитрович – доцент кафедри лазерної техніки та фізико- технічних 

технологій MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років, гарант ОПП магістра 

«Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів»;  

35. Гончарук Олексій Олександрович – доцент кафедри лазерної техніки та фізико-технічних 

технологій MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічних стаж 14 років, гарант ОП бакалавра 

«Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів»;  

36. Ромашко Алла Сазонівна – доцент  кафедри верстатів і машин MMІ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 26 років, гарант ОП бакалавра «Технології комп’ютерного 

конструювання верстатів, роботів і машин»;  

37. Орлюк Михайло Володимирович – доцент кафедри технології виробництва літальних 

апаратів MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОПП магістра 

«Прикладна механіка пластичності матеріалів»; 

38. Борис Руслан Степанович – доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів 

MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний  стаж 8 років, гарант ОП бакалавра «Технології 

виробництва літальних апаратів», сертифікат В2 з англійської мови № 24531, виданий КПНЗ 

«Перші Київські державні курси» 28.04.2018 р.; 

39. Горностай Вадим Миколайович – доцент кафедри технології виробництва літальних 

апаратів MMІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років, гарант ОП бакалавра 

«Прикладна механіка пластичності матеріалів», сертифікат В2 з англійської мови № 61056, 

виданий КПНЗ «Перші Київські державні курси» 30.07.2019 р.; 

40. Мінаков Сергій Миколайович – доцент кафедри електрозварювальних установок ЗФ, к.т.н, 

науково-педагогічний стаж 6 років, гарант ОП бакалавра «Автоматизовані технологічні системи 

в зварюванні». 

41. Коваль Віктор Вікторович – ст. викладач кафедри динаміки і міцності машин і опору 

матеріалів MMІ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 років; 

42. Бєліков Костянтин Олександрович – ст. викладач кафедри прикладної гідроаеромеханіки 

і механотроніки MMІ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 7 років, сертифікат  В2 (англійська 

мова); 

43. Муращенко Альона Миколаївна – ст. викладач кафедри прикладної гідроаеромеханіки і 

механотроніки MMІ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 9 років; 

 

Група забезпечення спеціальності  

132 Матеріалознавство 

1. Голова групи – Юркова Олександра Іванівна, професор кафедри високотемпературних 

матеріалів та порошкової металургії ІФФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 34 роки, 

гарант ОП доктора філософії «Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів». 

Члени групи: 

2. Зауличний Ярослав Васильович – завідувач кафедри металознавства та термічної обробки 

ІФФ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОП доктора філософії 

«Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки»; 
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3. Волошко Світлана Михайлівна – професор кафедри фізики металів ІФФ, д.ф.-м.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 29 років, гарант ОП докторів філософії «Металофізичні 

процеси та їх комп’ютерне моделювання»; 

4. Степанчук Анатолій Миколайович – професор кафедри високотемпературних матеріалів 

та порошкової металургії ІФФ, к.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 54 роки, гарант ОП 

доктора філософії «Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів»; 

5. Бобина Марина Миколаївна – доцент кафедри металознавства та термічної обробки ІФФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж  43 роки, гарант ОП магістра «Металознавство та 

комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки»; 

6. Бірюкович Ліна Олегівна – доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової 

металургії ІФФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний  стаж  27 років, гарант ОП магістра 

«Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів»; 

7. Степанов Олег Васильович – доцент кафедри високотемпературних матеріалів та 

порошкової металургії ІФФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 30 років, гарант ОП 

бакалавра «Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів»; 

8. Іващенко Євген Вадимович – в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри фізики металів ІФФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічної стаж 46 років, гарант ОП магістра «Металофізичні процеси 

та їх комп’ютерне моделювання»; 

9. Владимирський Ігор Анатолійович – доцент кафедри фізики металів ІФФ, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 3 роки, гарант ОП бакалавра «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне 

моделювання»; 

10. Аршук Марина Віталіївна – ст. викладач кафедри металознавства та термічної обробки 

ІФФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Металознавство та 

комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки»; 

11. Конорєв Сергій Ігорович – асистент кафедри фізики металів ІФФ, науково-педагогічний 

стаж 15 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

133 Галузеве машинобудування 

1. Голова групи – Корнієнко Ярослав Микитович – завідувач кафедри машин та апаратів 

хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 47 

років, гарант ОНП доктора філософії «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-

паперових виробництв».  

 Члени групи : 

2. Марчевський Віктор Миколайович – професор кафедри машин та апаратів хімічних і 

нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 50 років, гарант 

ОП магістра «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв»; 

3.  Мікульонок Ігор Олегович, – професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 30 років,  гарант ОП доктора 

філософії «Інжиніринг обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів і виробів»; 
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4. Щербина Валерій Юрійович – професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 37 років, гарант ОП магістра 

«Інжиніринг обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів і виробів»; 

5. Сівецький Володимир Іванович – професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ, к.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОП 

бакалавра «Інжиніринг обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів і виробів»; 

6. Мельник Вікторія Миколаївна – завідувач кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОНП доктора філософії «Обладнання 

фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»; 

7. Шевчук Анатолій Васильович –  професор кафедри машин і агрегатів поліграфічного 

виробництва ВПІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП доктора 

філософії «Комп’ютеризовані поліграфічні системи»; 

8. Степанюк Андрій Романович – доцент кафедри машин та апаратів хімічних і 

нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 26 років, гарант ОП 

бакалавра «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв»; 

9. Семінський Олександр Олегович – доцент кафедри машин та апаратів хімічних і 

нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років; 

10. Гулієнко Сергій Валерійович – доцент кафедри машин та апаратів хімічних і 

нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 років, сертифікат В2 № 

24656;  

11. Сідоров Дмитро Едуардович  – доцент кафедри хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 26 років; 

12. Чемерис Андрій Олегович – доцент кафедри хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 14 років;  

13. Ружинська Людмила Іванівна – доцент кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОП магістра «Обладнання фармацевтичних та 

біотехнологічних виробництв»; 

14. Шибецький Владислав Юрійович – доцент кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра «Обладнання фармацевтичних та 

біотехнологічних виробництв», сертифікат В2 школи "SPEAK UP"; 

15. Костик Сергій Ігорович – доцент кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 5 років, сертифікат В2 школи "SPEAK UP"; 

16. Шостачук Юрій Олександрович – доцент кафедри машин і агрегатів поліграфічного 

виробництва ВПІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 29 років, гарант ОП магістра 

«Комп’ютеризовані поліграфічні системи»; 

17. Іванко Андрій Іванович – доцент кафедри машин і агрегатів поліграфічного виробництва 

ВПІ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років, гарант ОП бакалавра «Комп’ютеризовані 

поліграфічні системи»; 

18. Гриценко Дмитро Сергійович – доцент кафедри машин і агрегатів поліграфічного 

виробництва ВПІ, к.т.н.,  науково-педагогічний стаж 11 років, сертифікат В2 № 25326. 

 

http://bioengineering.kpi.ua/ua/nauka/naukovi-rozrobky-vykladachiv/4-melnuk
http://bioengineering.kpi.ua/ua/nauka/naukovi-rozrobky-vykladachiv/7-ryzhunska
http://bioengineering.kpi.ua/ua/nauka/naukovi-rozrobky-vykladachiv/10-shybetskiy
http://bioengineering.kpi.ua/ua/nauka/naukovi-rozrobky-vykladachiv/9-kostik
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Група забезпечення спеціальності  

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

1. Голова групи – Сухов Віталій Вікторович, професор, в. о. зав кафедри авіа- та 

ракетобудування ІАТ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 37 років, гарант ОП магістра 

«Літаки і вертольоти».  

  Члени групи:  

2. Кабанячий Володимир Володимирович – професор кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, 

д.т.н., без вченого звання, науково-педагогічний стаж 15 років, гарант ОП доктора філософії 

«Літаки і вертольоти», сертифікат з англійської мови В2 № 025 від 18.04.2019; 

3. Архипов Олександр Геннадійович – професор кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 35 років; 

4. Мариношенко Олександр Петрович – доцент кафедри авіа- та ракетобудуваня ІАТ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 17 років; 

5. Зінченко Дмитро Миколайович – доцент кафедри авіа- та ракетобудуваня ІАТ, к.т.н., без 

вченого звання, науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Літаки і вертольоти»; 

6. Бондар Юрій Іванович – доцент кафедри авіа- та ракетобудуваня ІАТ, к.т.н., без вченого 

звання, науково-педагогічний стаж 11 років; 

7. Бондаренко Олександр Миколайович – доцент кафедри авіа- та ракетобудуваня ІАТ, к.т.н., 

без вченого звання, науково-педагогічний стаж 19 років; 

8. Борисов Віктор Васильович – старший викладач кафедри авіа- та ракетобудуваня ІАТ, без 

ступеня, без вченого звання, науково-педагогічний стаж 15 років; 

9. Козей Ярослав Сергійович – асистент кафедри авіа- та ракетобудуваня ІАТ, без ступеня, без 

вченого звання, науково-педагогічний стаж 4 роки. 

 

Група забезпечення спеціальності  

136 Металургія 

1. Голова групи – Мазур Владислав Іустинович, в.о. завідувача кафедри, професор кафедри 

високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІФФ, д.т.н., професор, науково-

педагогічний стаж 43 роки, гарант ОП магістра та доктора філософії «Комп’ютеризовані 

технології порошкової металургії». 

Члени групи: 

2. Михаленков Костянтин Вікторович – в.о. завідувача, професор кафедри фізико-хімічних 

основ технології металів ІФФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 34 роки, гарант ОП 

магістра та доктора філософії «Спеціальна металургія»; 

3. Ямшинський Михайло Михайлович – в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри ливарного 

виробництва чорних і кольорових металів ІФФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 

років, гарант ОП магістра та доктора філософії «Комп'ютеризовані процеси лиття»;  

4. Гурія Ірина Миранівна, доцент кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових 

металів, ІФФ, кандидат технічних наук, доцент, науково-педагогічний стаж 16 років, гарант ОП 

підготовки бакалаврів «Комп'ютеризовані процеси лиття». 
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5. Сиропоршнєв Леонід Миколайович, доцент кафедри ливарного виробництва чорних і 

кольорових металів, ІФФ, кандидат технічних наук, доцент, науково-педагогічний стаж 46 років, 

гарант ОП підготовки бакалаврів ««Спеціальна металургія». 

6. Білик Ігор Іванович, доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової 

металургії, ІФФ,  кандидат технічних наук, доцент, науково-педагогічний стаж 49 років, гарант 

ОП підготовки бакалаврів «Комп’ютеризовані технології порошкової металургії». 

7. Іванченко Дмитро Вікторович, асистент кафедри фізико-хімічних основ технології металів, 

ІФФ, б/с, науково-педагогічний стаж 17 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1. Голова групи – Яндульський Олександр Станіславович, декан ФЕА, д.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 37 років, гарант ОП доктора філософії «Управління, захист та 

автоматизація енергосистем». 

  Члени групи:  

2. Попов Володимир Андрійович – професор кафедри електропостачання ІЕЕ, д.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 44 роки, гарант ОНП доктора філософії «Енергетичний менеджмент 

та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»; 

3. Пересада Сергій Михайлович – завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем 

та електроприводу ФЕА, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 40 років, гарант ОНП 

доктора філософії «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та 

електромобільність»; 

4. Васьковський Юрій Миколайович – професор кафедри електромеханіки ФЕА, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 44 роки, гарант ОП магістра «Електричні машини і 

апарати»; 

5. Розен Віктор Петрович – професор кафедри автоматизації управління електротехнічними 

комплексами ІЕЕ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 44 роки, гарант ОНП доктора 

філософії «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»; 

6. Шевчук Степан Прокопович – завідувач кафедри електромеханічного обладнання 

енергоємних виробництв ІЕЕ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 42 роки, гарант ОНП 

доктора філософії «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв»; 

7. Островерхов Mикола Якович – завідувач кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 26 років, гарант ОП магістра «Електротехнічні пристрої та 

електротехнологічні комплекси»; 

8. Кирик Валерій Валентинович – завідувач кафедри електричних мереж та систем ФЕА, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОНП доктора філософії «Електричні 

системи і мережі»; 

9. Кудря Степан Олександрович – в.о. завідувача кафедри відновлюваних джерел енергії 

ФЕА, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОНП доктора філософії 

«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» та «Електричні станції»; 
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10. Костерєв Микола Володимирович – професор кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 56 років, гарант ОП магістра «Електричні станції»; 

11. Бойко Валерій Степанович – професор кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 55 років; 

12. Сільвестров Антон Миколайович – професор кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 50 років; 

13. Головко Володимир Михайлович – професор кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП магістра «Нетрадиційні та 

відновлювані джерела енергії»; 

14. Зайченко Стефан Володимирович – професор кафедри електромеханічного обладнання 

енергоємних виробництв ІЕЕ, д.т.н., професор, , науково-педагогічний стаж 11 років, сертифікат 

В2 з англійської мови №24906, гарант ОП магістра «Електромеханічні та мехатронні системи 

енергоємних виробництв»; 

15. Толочко Ольга Іванівна – професор кафедри автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу ФЕА, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОП магістра 

«Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність»; 

16. Шинкаренко Василь Федорович – завідувач кафедри електромеханіки ФЕА, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОНП доктора філософії «Електричні 

машини і апарати»; 

17. Находов Володимир Федорович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, д.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 43 роки, гарант ОП магістра «Енергетичний менеджмент та 

енергоефективні технології»; 

18. Волошко Анатолій Васильович – професор кафедри електропостачання ІЕЕ, д.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 22 роки; 

19. Гаєвський Олександр Юлійович – професор кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, 

д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років; 

20. Сліденко Віктор Михайлович – доцент кафедри електромеханічного обладнання 

енергоємних виробництв ІЕЕ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 31 рік, гарант ОП 

бакалавра «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв»; 

21. Щерба Максим Анатолійович – доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, д.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 7 років, гарант ОНП доктора філософії «Електротехнічні 

пристрої та електротехнологічні комплекси»; 

22. Остапчук Олександр Володимирович – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії 

ФЕА, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

23. Халіков Володимир Акнафович – ст. викладач кафедри електричних мереж та систем ФЕА, 

д.т.н., науковий стаж 38 років; 

24. Бур’ян Сергій Олександрович – доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем 

та електроприводу ФЕА, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра 

«Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність»; 

25. Ковбаса Сергій Миколайович – доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем 

та електроприводу ФЕА, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років; 
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26. Король Сергій Вікторович – доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу ФЕА, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років; 

27. Прокопенко Володимир Васильович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОП магістра «Системи забезпечення 

споживачів електричною енергією»; 

28. Марченко Анатолій Андрійович – доцент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 28 років, гарант ОП магістра «Управління, захист та 

автоматизація енергосистем»; 

29. Дмитренко Олександр Олексійович – доцент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП бакалавра «Управління, захист та 

автоматизація енергосистем»; 

30. Хоменко Олег Володимирович – доцент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 29 років; 

31. Троценко Євгеній Олександрович – доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років, гарант ОП бакалавра «Електротехнічні 

пристрої та електротехнологічні комплекси»; 

32. Баженов Володимир Андрійович – доцент кафедри електричних мереж та систем ФЕА, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 42 роки, гарант ОП магістра «Електричні системи і 

мережі»; 

33. Казанський Сергій Володимирович – доцент кафедри електричних мереж та систем ФЕА, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП бакалавра «Електричні системи і 

мережі»; 

34. Кацадзе Теймураз Луарсабович – доцент кафедри електричних мереж та систем ФЕА, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 23 роки; 

35. Будько Василь Іванович – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії»; 

36. Бардик Євген Іванович – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 31 рік, гарант ОП бакалавра «Електричні станції»; 

37. Денисюк Петро Левкович – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 44 роки; 

38. Коцар Олег Вікторович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 32 роки; 

39. Федосенко Микола Миколайович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОП бакалавра «Системи забезпечення споживачів 

електричною енергією»; 

40. Данілін Олександр Валерійович – доцент кафедри автоматизації управління 

електротехнічними комплексами ІЕЕ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років, гарант 

ОП бакалавра «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»; 

41. Чермалих Олександр Валентинович – доцент кафедри автоматизації управління 

електротехнічними комплексами ІЕЕ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 37 років, гарант 

ОП магістра «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»; 
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42. Гераскін Олександр Анатолійович – доцент кафедри електромеханіки ФЕА, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 9 років, сертифікат В2 з англійської мови №25299; 

43. Коваленко Михайло Анатолійович – доцент кафедри електромеханіки ФЕА, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 8 років, сертифікат В2 з англійської мови №25220; 

44. Шиманська Анна Анатоліївна – доцент кафедри електромеханіки ФЕА, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 14 років, гарант ОП бакалавра «Електричні машини і апарати»; 

45. Ткаченко Вадим Владиславович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 32 роки; 

46. Дерев’янко Денис Григорович – ст. викладач кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 18 років, сертифікат В2 з англійської мови №25029, гарант ОП 

бакалавра «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»; 

47. Босак Алла Василівна – ст. викладач кафедри автоматизації управління електротехнічними 

комплексами ІЕЕ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 17 років, сертифікат В2 з англійської мови 

№25136; 

48. Вишневська Юлія Павлівна – ст. викладач кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 5 років; 

49. Труніна Ганна Олексіївна – асистент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 5 років, сертифікат В2 з англійської мови №60863. 

50. Болотний Микола Петрович – асистент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, 

науково-педагогічний стаж 8 років; 

51. Поліщук Валентина Омелянівна – ст. викладач кафедри електромеханічного обладнання 

енергоємних виробництв ІЕЕ, науково-педагогічний стаж 23 роки. 

 

Група забезпечення спеціальності 

142 Енергетичне машинобудування 
 

1. Голова групи – Туз Валерій Омелянович, завідувач  кафедри атомних електричних станцій 

і інженерної теплофізики, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 38 років, гарант ОНП 

доктора філософії «Тепло- і парогенеруючі установки».   

  Члени групи:  

2. Рогачов Валерій Андрійович, доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної 

теплофізики, к.т.н., с.н.с, науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОП магістра «Тепло- і 

парогенеруючі установки»; 

3. Воробйов Микита Валерійович – ст. викладач кафедри атомних   електричних станцій і 

інженерної теплофізики, к.т.н., науково-педагогічний стаж 9 років, гарант ОП бакалавра «Тепло- 

і парогенеруючі  установки». 

 

Група забезпечення спеціальності 

143 Атомна енергетика 

1. Голова групи – Письменний Євген Миколайович, декан ТЕФ, науковий керівник  кафедри  

атомних електричних станцій і інженерної теплофізики, д.т.н., професор, науково-педагогічний 

стаж 47 років, гарант ОНП доктора філософії  «Атомні електричні станціі». 
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  Члени групи:  

2. Кравець Володимир Юрійович – професор кафедри атомних електричних станцій і 

інженерної теплофізики ТЕФ, д.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОНП 

магістра «Атомні електричні станціі»; 

3. Лещенко Борис Юхимович, доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної 

теплофізики ТЕФ, к.ф-м.н., доцент, науково-педагогічний стаж 48 років, гарант ОПП магістра 

«Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів»; 

4. Коньшин Валерій Іванович – доцент  кафедри атомних   електричних станцій і інженерної 

теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент,  науково-педагогічний стаж 47 років, гарант ОП бакалавра  

«Атомні електричні станціі»; 

5. Гершуні Олександр Наумович – доцент  кафедри атомних   електричних станцій і 

інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж 45 років; 

6. Баранюк Олексндр Володимирович – доцент кафедри атомних   електричних станцій і 

інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 17 років, сертифікат В2; 

7. Новаківський Євген Валерійович – доцент кафедри атомних електричних станцій і 

інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років, сертифікат В2; 

8. Бібік Тимофій Вікторович – ст. викладач кафедри атомних  електричних станцій і 

інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н.,  науково-педагогічний стаж 14 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

144 Теплоенергетика 

1. Голова групи – Черноусенко Ольга Юріївна, завідувач кафедри теплоенергетичних 

установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 

37 років, гарант ОНП доктора філософії  «Теплові електричні станції». 

  Члени групи: 

2. Варламов Геннадій Борисович – завідувач кафедри теоретичної і промислової теплотехніки 

ТЕФ,  д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОНП доктора філософії 

«Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження»; 

3. Дешко Валерій Іванович – завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 45 років,  гарант ОНП доктора філософії «Енергетичний 

менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»; 

4. Безродний Михайло Костянтинович – професор кафедри теоретичної і промислової 

теплотехніки ТЕФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 55 років, гарант  ОНП доктора 

філософії «Теплофізика»; 

5. Кесова Любов Олександрівна - професор кафедри теплоенергетичних установок теплових 

і атомних електростанцій ТЕФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 57 років. 

6. Абдулін Михайло Загретдинович – доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових 

і атомних електростанцій ТЕФ, к.т.н., с.н.с., науково-педагогічний стаж  42 роки, гарант ОП 

магістра «Теплові електричні станції»; 
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7. Шевель Євген Вікторович – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної 

теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 32 роки,  гарант  ОП магістра 

«Теплофізика»; 

8. Дубровська Вікторія Василівна – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОП магістра «Енергетичний 

менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»; 

9. Фуртат Ірина Едуардівна – доцент кафедри теоретичної і промислової теплотехніки ТЕФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 33 роки, гарант ОП магістра «Промислова та 

муніципальна теплоенергетика і енергозбереження»; 

10. Побіровський Юрій Миколайович – доцент кафедри теплоенергетичних установок 

теплових і атомних електростанцій ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 15 років,  гарант ОП 

бакалавра «Теплові електричні станції»; 

11. Лебедь Наталія Леонідівна – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної 

теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років,  гарант ОП бакалавра 

«Теплофізика»; 

12. Шкляр Віктор Іванович – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний  стаж 16 років,  гарант ОП бакалавра «Енергетичний менеджмент 

та інжиніринг теплоенергетичних систем»; 

13. Соломаха Андрій Сергійович – доцент кафедри теоретичної і промислової теплотехніки 

ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра «Промислова та 

муніципальна теплоенергетика і енергозбереження», сертифікат В2; 

14. Суходуб Ірина Олегівна – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний  стаж 6 років, сертифікат С1; 

15. Сірий Олександр Анатолійович – доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових 

і атомних електростанцій ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний  стаж 8 років, сертифікат В2. 

 

Група забезпечення спеціальності 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

1. Голова групи – Антонюк Віктор Степанович, в.о. завідувача кафедри виробництва приладів 

ПБФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОП магістра «Комп'ютерно-

інтегровані технології виробництва приладів». 

Члени групи: 

2. Жученко Анатолій Іванович – завідувач кафедри автоматизації хімічних виробництв ІХФ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 44 роки, гарант ОП доктора філософії 

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв»; 

3. Смирнов Володимир Сергійович – професор кафедри автоматизації теплоенергетичних 

процесів ТЕФ, д.т.н., професор кафедри, науково-педагогічний стаж 43 роки; 

4. Бурау Надія Іванівна – завідувач кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 27 років, гарант ОП доктора філософії «Комп'ютерно-

інтегровані системи та технології навігації і керування; 
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5. Протасов Анатолій Георгійович – завідувач кафедри приладів і систем неруйнівного 

контролю ПБФ, д.пед.н., к.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 29 років; 

6. Колобродов Валентин Георгійович – завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних 

приладів ПБФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років; 

7. Гераїмчук Михайло Дем'янович – завідувач кафедри приладобудування ПБФ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 40 років; 

8. Куц Юрій Васильович – професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 41 рік, гарант ОП магістра «Комп'ютерно-

інтегровані технології та системи неруйнівного контролю та діагностики»; 

9. Безвесільна Олена Миколаївна – професор кафедри приладобудування ПБФ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 44 роки; 

10. Киричук Юрій Володимирович – професор кафедри приладобудування ПБФ, д.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОП доктора філософії «Комп'ютерно-інтегровані 

технології проектування приладів» третього; 

11. Волощук Володимир Анатолійович – в.о. завідувача кафедри автоматизації 

теплоенергетичних процесів ТЕФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років; 

12. Боровицький Володимир Миколайович – професор кафедри оптичних та оптико-

електронних приладів ПБФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОП 

магістра «Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології»; 

13. Маєвський Станіслав Михайлович – професор кафедри приладів і систем неруйнівного 

контролю ПБФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 58 років; 

14. Чиж Ігор Генрихович – професор кафедри оптичних та оптико-електронних систем ПБФ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років; 

15. Медведєв Ромуальд Брониславович – професор кафедри кібернетики хіміко-технологічних 

процесів ХТФ, к.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 49 років, гарант ОП магістра 

«Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва; 

16. Філіппова Марина В'ячеславівна – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 13 років, гарант ОП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані 

технології виробництва приладів»; 

17. Безуглий Михайло Олександрович – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 13 років, гарант ОП магістра «Комп'ютерно-інтегровані 

технології виробництва приладів»; 

18. Безугла Наталя Василівна – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 10 років, сертифікат В2 з англійської мови № 24619; 

19. Вислоух Сергій Петрович – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 38 років; 

20. Терещенко Микола Федорович – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 17 років 

21. Клочко Тетяна Реджинальдівна – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., с.н.с, 

науково-педагогічний стаж 36 років; 

22. Подолян Олександр Олександрович – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н.,  

науково-педагогічний стаж 38 років, сертифікат В2 з англійської мови № 24616; 



39 
 

23. Аврутов Вадим Вікторович – доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років, гарант ОП магістра «Комп'ютерно-інтегровані 

технології та системи навігації і керування»; 

24. Павловський Олексій Михайлович – доцент кафедри приладів і систем орієнтації і 

навігації ПБФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра 

«Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування»; 

25. Півторак Діана Олександрівна – доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації 

ПБФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 9 років, сертифікат В2 з англійської мови № 25306; 

26. Лакоза Сергій Леонідович – доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 8 років, сертифікат В2 з англійської мови № H19-25/19 

27. Цибульник Сергій Олексійович – доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації 

ПБФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 5 років, сертифікат В2 з англійської мови № 25308; 

28. Баган Тарас Григорович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 22 роки, гарант ОП бакалавра «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем», сертифікат В2 з англійської 

мови № 25308; 

29. Степанець Олександр Васильович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних 

процесів ТЕФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж  11 років, гарант ОП магістра 

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем», сертифікат 

В2 з англійської мови № 24611; 

30. Бунь Валерій Павлович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 34 роки; 

31. Ларіна Катерина Юріївна – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів 

ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 19 років; 

32. Бунке Олександр Сергійович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів 

ТЕФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 11 років; 

33. Галаган Роман Михайлович – доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю 

ПБФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Комп'ютерно-

інтегровані технології та системи неруйнівного контролю та діагностики»; 

34. Петрик Валентин Федорович – доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю 

ПБФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 37 років; 

35. Баженов Віктор Григорович – доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю 

ПБФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 37 років; 

36. Нікітін Олександр Костянтинович – доцент кафедри приладобудування ПБФ, к.т.н., доцент 

науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані технології 

проектування приладів»; 

37. Коржик Михайло Володимирович – доцент кафедри автоматизації хімічних виробництв 

ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 25 років, гарант ОП бакалавра «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв»; 

38. Кваско Михайло Зіновійович – професор кафедри автоматизації хімічних виробництв ІХФ, 

к.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 57 років, гарант ОП магістра «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв»; 
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39. Сокуренко В’ячеслав Михайлович – доцент кафедри оптичних та оптико-електронних 

приладів ПБФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років; 

40. Богатирьова Галина Вікторівна – доцент кафедри оптичних та оптико-електронних 

приладів ПБФ, к.ф.-м.н, доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

41. Складаний Денис Миколайович – доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних 

процесів ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років, сертифікат В2 з англійської 

мови № 0062303030; 

42. Бугаєва Людмила Миколаївна – доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних 

процесів ХТФ, к.т.н., с.н.с, науково-педагогічний стаж 24 роки, гарант ОПП бакалавра 

«Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва; 

43. Бойко Тетяна Владиславівна – в.о. завідувача кафедри кібернетики хіміко-технологічних 

процесів ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 33 роки; 

44. Безносик Юрій Олександрович – доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних 

процесів ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 48 років; 

45. Бондаренко Сергій Григорович – доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних 

процесів ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 36 років. 

 

Група забезпечення спеціальності 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

1. Голова групи – Єременко  Володимир Станіславович – завідувач кафедри інформаційно-

вимірювальної техніки ПБФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП 

магістра та доктора філософії «Метрологія та вимірювальна техніка». 

Члени групи: 

2.  Туз Юліан Михайлович – в.о. завідувача кафедри автоматизації експериментальних 

досліджень ПБФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 61 рік, гарант ОП доктора 

філософії «Інформаційні вимірювальні технології та системи»; 

3. Защепкіна Наталія Миколаївна – в.о. завідувача кафедри наукових, аналітичних та 

екологічних приладів і систем ПБФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж  21 рік, гарант 

ОП доктора філософії «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки»; 

4. Лебедєв Олексій Володимирович – в.о. завідувача кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП магістра та доктора філософії 

«Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи»; 

5. Шевченко Костянтин Леонідович – професор кафедри автоматизації експериментальних 

досліджень ПБФ, д.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 31 рік, гарант ОП бакалавра та 

магістра «Інформаційні вимірювальні технології та системи»; 

6. Яремчук Ніна Антонівна – професор кафедри інформаційно-вимірювальної техніки ПБФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 54 роки, гарант ОП бакалавра «Метрологія та 

вимірювальна техніка»  

7. Маркін Максим Олександрович – доцент кафедри наукових, аналітичних та екологічних 

приладів і систем ПБФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОП бакалавра 

та магістра «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки»;  
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8. Микитенко Володимир Іванович – доцент кафедри оптичних та оптико-електронних 

приладів ПБФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП бакалавра та 

магістра «Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні»; 

9. Кучеренко Олег Костянтинович – доцент кафедри оптичних та оптико-електронних 

приладів ПБФ, к.т.н., доцент, стаж науково-педагогічної наукової роботи 35 років; 

10. Богомолов Микола Федорович – доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 40 років, гарант ОП бакалавра «Біомедичні прилади та 

інформаційно-вимірювальні системи»; 

11. Шведова Вікторія Вікторівна – доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки ПБФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років. 

12. Литвиненко Павло Леонідович – доцент кафедри приладобудування ПБФ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж  29 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

153 Мікро- і наносистемна техніка 

1. Голова групи – Тимофєєв Володимир Іванович, завідувач кафедри електронної інженерії 

ФЕЛ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОНП доктора філософії 

«Електронні мікро- і наносистеми та технології». 

Члени групи: 

2. Поплавко Юрий Михайлович – професор кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, д.ф.-м.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 61 рік, гарант ОНП доктора філософії «Мікро- і 

наноелектроніка»; 

3. Прокопенко Юрій Васильович – професор кафедри електронної інженерії ФЕЛ, д.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 32 роки, гарант ОПП магістра «Електронні мікро- і 

наносистеми та технології»; 

4. Орлов Анатолій Тимофійович – професор кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 34 роки, гарант ОНП магістра «Мікро- і наноелектроніка»; 

5. Казміренко Віктор Анатолійович – доцент кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н., 

доцент,науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОП бакалавра «Електронні мікро- і 

наносистеми та технології»; 

6. Татарчук Дмитро Дмитрович –доцент кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОП бакалавра «Мікро- і наноелектроніка»; 

7. Вунтесмері Юрій Володимирович – доцент кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 21рік; 

8. Коваль Вікторія Михайлівна – доцент кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 8 років, сертифікат В2 з англійської мови № 24539; 

9. Волхова Тетяна Любомирівна –доцент кафедри мікроелектроніки ФЕЛ,  к.т.н., 

доцент,науково-педагогічний стаж 14 років; 

10. Голубєва Ірина Петрівна –старший викладач кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 12 років; 

11. Саурова Тетяна Асадівна – доцент кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н., без вченого 

звання, науково-педагогічний стаж 17 років; 
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12. Діденко Юрій Вікторович – доцент кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., без вченого 

звання, науково-педагогічний стаж 8 років; 

13. Семеновська Олена Володимирівна – старший викладач кафедри електронної інженерії, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж  15 років. 

 

Група забезпечення спеціальності 

161 Хімічні технології та інженерія 
 

1. Голова групи – Лінючева Ольга Володимирівна, завідувач кафедри технології 

електрохімічних виробництв ХТФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 25 років, гарант 

ОП доктора філософії «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів». 

Члени групи: 

2. Мітченко Тетяна Євгеніївна – професор кафедри технології неорганічних речовин, 

водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 

23 роки, гарант ОП магістра «Технології неорганічних речовин та водоочищення»; 

3. Фокін Андрій Артурович – завідувач кафедри органічної хімії та технології органічних 

речовин ХТФ, д.х.н, професор, науково-педагогічний стаж 33 роки, гарант ОП доктора філософії 

«Хімічні технології органічних речовин»; 

4. Погребова Інна Сергіївна – професор кафедри технології електрохімічних виробництв 

ХТФ, к.х.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років, гарант ОП магістра «Електрохімічні 

технології неорганічних і органічних матеріалів»; 

5. Чигиринець Олена Едуардівна – завідувач кафедри фізичної хімії ХТФ, д.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 23 роки, гарант ОП доктора філософії «Хімічні технології 

косметичних засобів та харчових добавок»; 

6. Сокольський Георгій Володимирович – професор кафедри фізичної хімії ХТФ, д.х.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП магістра «Хімічні технології 

косметичних засобів та харчових добавок»; 

7. Корнілович Борис Юрійович – завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла 

ХТФ, професор, д.х.н., професор, науково-педагогічний стаж 40 років, гарант ОП доктора 

філософії «Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів»; 

8. Племянніков Микола Миколайович – професор кафедри хімічної технології кераміки та 

скла ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 50 років, гарант ОП магістра «Хімічні 

технології неорганічних керамічних матеріалів»; 

9. Свідерський Валентин Анатолійович – в.о. завідувача кафедри хімічної технології 

композиційних матеріалів ХТФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 29 років, гарант ОП 

доктора філософії «Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів»; 

10. Черняк Лев Павлович – професор кафедри хімічної технології композиційних матеріалів 

ХТФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП магістра «Хімічні 

технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів»; 

11. Андрійко Олександр Опанасович – завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії ХТФ, 

д.х.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років; 
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12. Шаблій Тетяна Олександрівна – професор кафедри екології та технології рослинних 

полімерів ІХФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 23 роки, сертифікат В2, гарант ОП 

доктора філософії «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»; 

13. Радовенчик В’ячеслав Михайлович – професор кафедри екології та технології рослинних 

полімерів ІХФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 22 роки, гарант ОП доктора філософії 

«Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини»; 

14. Толстопалова Наталія Михайлівна – доцент кафедри технології неорганічних речовин, 

водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 44 

роки, гарант ОП бакалавра «Технології неорганічних речовин та водоочищення»; 

15. Сангінова Ольга Вікторівна – доцент кафедри технології неорганічних речовин, 

водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 

років, сертифікат В2; 

16. Донцова Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри технології неорганічних речовин, 

водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ, к.х.н., доцент, науково-педагогічний стаж 

10 років; 

17. Приходько Роман Вікторович – доцент кафедри органічної хімії та технології органічних 

речовин ХТФ, д.х.н, с.н.с., науково-педагогічний стаж 7 років, гарант ОП магістра «Хімічні 

технології органічних речовин»; 

18. Родіонов Володимир Миколайович – доцент кафедри органічної хімії та технології 

органічних речовин ХТФ, к.х.н, доцент, науково-педагогічний стаж 37 років, гарант ОП бакалавра 

«Хімічні технології органічних речовин»; 

19. Василькевич Олександр Іванович – доцент кафедри органічної хімії та технології 

органічних речовин ХТФ, к.х.н, доцент, науково-педагогічний стаж 28 років; 

20. Бик Михайло Володимирович – доцент кафедри технології електрохімічних виробництв 

ХТФ, к.х.н., доцент, науково-педагогічний стаж 11 років, гарант ОП бакалавра «Електрохімічні 

технології неорганічних і органічних матеріалів», сертифікат В2; 

21. Косогін Олексій Володимирович – доцент кафедри технології електрохімічних виробництв 

ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

22. Хрокало Людмила Анатоліївна – доцент кафедри фізичної хімії ХТФ, к.б.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 14 років, гарант ОП бакалавра «Хімічні технології косметичних 

засобів та харчових добавок»; 

23. Воробйова Вікторія Іванівна – доцент кафедри фізичної хімії ХТФ, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 5 років, сертифікат В2; 

24. Спасьонова Лариса Миколіївна – доцент кафедри хімічної технології кераміки та скла 

ХТФ, к.х.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 років, гарант ОП бакалавра «Хімічні 

технології неорганічних керамічних матеріалів»; 

25. Павленко Володимир Михайлович – доцент кафедри хімічної технології кераміки та скла 

ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 45 років; 

26. Токарчук Володимир Володимирович – доцент кафедри хімічної технології 

композиційних матеріалів ХТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП 

бакалавра «Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів»; 
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27. Миронюк Олексій Володимирович – доцент кафедри хімічної технології композиційних 

матеріалів ХТФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 9 років, гарант ОП бакалавра «Хімічні 

технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів», сертифікат В2; 

28. Хохотва Олександр Петрович – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів 

ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП магістра «Промислова 

екологія та ресурсоефективні чисті технології»; 

29. Мовчанюк Ольга Михайлівна – доцент кафедри екології та технології рослинних 

полімерів, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років, гарант ОП магістра «Хімічні 

технології переробки деревини та рослинної сировини»; 

30. Глушко Олена Володимирівна – доцент кафедри екології та технології рослинних 

полімерів ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОП бакалавра 

«Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»; 

31. Дейкун Ірина Михайлівна – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів 

ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 23 роки, гарант ОП бакалавра «Хімічні технології 

переробки деревини та рослинної сировини»; 

32. Терещенко Оксана Миколаївна – доцент кафедри екології та технології рослинних 

полімерів ІХФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 27 років; 

33. Радовенчик Ярослав В’ячеславович – ст. викладач кафедри екології та технології 

рослинних полімерів ІХФ, к.т.н., науково-педагогічний стаж – 8 років, сертифікат В2; 

34. Галиш Віта Василівна – ст. викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів 

ІХФ, к.х.н., науково-педагогічний стаж 10 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

162 Біотехнології та біоінженерія 

1. Голова групи – Кузьмінський Євгеній Васильович, професор кафедри екобіотехнології та 

біоенергетики ФБТ, д.х.н., професор, науково-педагогічний стаж 39 років. 

  Члени групи:  

2. Тодосійчук Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри промислової біотехнології ФБТ, д.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 20 років, сертифікат В2 №61052, гарант ОП магістра 

«Біотехнології»; 

3. Горобець Світлана Василівна – завідувач кафедри біоінформатики ФБТ, д.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 33 роки; 

4. Саблій Лариса Андріївна – професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 36 років; 

5. Горго Юрій Павлович – професор кафедри біоінформатики ФБТ, д.б.н., професор, науково-

педагогічний стаж 46 років; 

6. Горчаков Володимир Юрійович – професор кафедри промислової біотехнології ФБТ, 

д.б.н., доцент, науково-педагогічний стаж 37 років; 

7. Голуб Наталія Борисівна – професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ, д.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 31 рік, гарант ОНП доктора філософії «Біотехнології»; 
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8. Клечак Інна Рішардівна – доцент кафедри промислової біотехнології ФБТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 33 роки; 

9. Маринченко Лоліта Вікторівна – доцент кафедри біоінформатики ФБТ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 17 років; 

10. Щурська Катерина Олександрівна – доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики 

ФБТ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 9 років, сертифікат В2 №24444; 

11. Козар Марина Юріївна – доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 5 років, сертифікат В2 №24445; 

12. Поліщук Валентина Юріївна – доцент кафедри промислової біотехнології ФБТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра «Біотехнології»; 

13. Жукова Вероніка Сергіївна – ст. викладач кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 7 років, сертифікат В2 №253000; 

14. Тітова Лариса Олександрівна – ст. викладач кафедри промислової біотехнології ФБТ, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 9 років. 

15. Левтун Ігор Ігорович – асистент кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 3 роки. 

 

Група забезпечення спеціальності 

163 Біомедична інженерія 

1. Голова групи - Максименко Віталій Борисович, професор кафедри біомедичної інженерії 

ФБМІ, доктор медичних наук, професор, науково-педагогічний стаж 16 років.  

  Члени групи: 

2. Шликов Владислав Валентинович – доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н. 

(02.10.2019 р. захистив докторську дисертацію), доцент, науково-педагогічний стаж 10 років, 

гарант ОНП доктора філософії «Медична інженерія та технології»; 

3. Алхімова Світлана Миколаївна – доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 6 років, гарант ОПП магістра «Медична інженерія»; 

4. Делавар-Касмаі Мохаммад – ст. викладач кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 3 роки, гарант ОП бакалавра «Медична інженерія»; 

5. Тарасова  Лариса  Дмитрівна – доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., 

науково-педагогічний стаж 13 років, гарант ОП бакалавра «Регенеративна та біофармацевтична 

інженерія»; 

6. Беспалова Олена Ярославівна – доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії 

ФБМІ, к.б.н., науково-педагогічний стаж 12 років, гарант ОПП магістра «Регенеративна та 

біофармацевтична інженерія»; 

7. Вовянко  Світлана  Ігорівна – доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.б.н., науково-

педагогічний стаж 13 років; 

8. Овчаренко Ганна  Романівна – ст. викладач кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, магістр 

з біомедичної інженерії, науково-педагогічний стаж 11 років. 
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Група забезпечення спеціальності  

171 Електроніка 

1. Голова групи – Ямненко Юлія Сергіївна, завідувач кафедри промислової електроніки 

ФЕЛ, д.т.н., професор, сертифікат B2 №017 від 21.06.2017, науково-педагогічний стаж 21 рік. 

  Члени групи:  

2. Терещенко Тетяна Олександрівна – професор кафедри промислової електроніки ФЕЛ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОНП доктора філософії «Електронні 

компоненти і системи»; 

3. Найда Сергій Анатолійович – професор кафедри акустики та акустоелектроніки ФЕЛ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 27 років, гарант ОП магістра «Акустичні електронні 

системи та технології обробки акустичної інформації»; 

4. Дідковський Віталій Семенович – в.о. завідувача кафедри акустики та акустоелектроніки 

ФЕЛ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 47 років, гарант ОНП доктора філософії 

«Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації»; 

5. Кузьмичєв Анатолій Іванович  – професор кафедри електронних приладів та пристроїв 

ФЕЛ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 40 років, гарант ОП магістра «Електронні 

прилади та пристрої»; 

6. Писаренко Леонід Дмитрович – в.о. завідувача кафедри електронних приладів та пристроїв 

ФЕЛ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 49 років, гарант ОНП доктора філософії 

«Електронні прилади та пристрої»; 

7. Власюк Ганна Григорівна – завідувач кафедри звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 36 років, гарант ОП магістра «Електронні системи 

мультимедіа та засоби Інтернету речей»; 

8. Розорінов Георгій Миколайович – професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 

ФЕЛ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 46 років, гарант ОНП доктора філософії 

«Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей»; 

9. Клен Катерина Сергіївна – доцент кафедри промислової електроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент, 

сертифікат C1 British Council від 30.05.2016 р., науково-педагогічний стаж 6 років, гарант ОП 

бакалавра «Електронні компоненти і системи»;  

10. Вербицький Євген Володимирович – доцент кафедри промислової електроніки ФЕЛ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 8 років, гарант ОП магістра «Електронні компоненти і 

системи», сертифікат B2 № 02070921/10846-17 від 25.11.2016-31.03.2017; 

11. Дрозденко Олександр Іванович – доцент кафедри акустики та акустоелектроніки ФЕЛ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 16 років, гарант ОП бакалавра «Акустичні електронні 

системи та технології обробки акустичної інформації»; 

12. Михайлов Сергій Ростиславович – доцент кафедри електронних приладів та пристроїв 

ФЕЛ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 27 років, гарант ОП бакалавра «Електронні 

прилади та пристрої»; 

13. Трапезон Кирило Олександрович – доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 

ФЕЛ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 14 років, гарант ОП бакалавра «Електронні 

системи мультимедіа та засоби Інтернету речей»; 
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14. Берегун Віктор Сергійович – доцент кафедри акустики та акустоелектроніки ФЕЛ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 14 років, сертифікат B2 від 02.09.2017 р.; 

15. Богданов Олексій Вікторович – доцент кафедри акустики та акустоелектроніки ФЕЛ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 15  років, сертифікат B2 №031 від 16.10.2019 р.;  

16. Батрак Лариса Миколаївна – доцент кафедри промислової електроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 25 років; 

17. Бондаренко Олександр Федорович – доцент кафедри промислової електроніки ФЕЛ, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 16 років, сертифікат B2 від 26.01.2015 р.; 

18. Шмирьова Людмила Миколаївна – доцент кафедри електронних приладів та пристроїв 

ФЕЛ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 59 років; 

19. Цибульський Леонід Юрійович – доцент кафедри електронних приладів та пристроїв ФЕЛ, 

к.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 43 роки;  

20. Лазебний Володимир Семенович – доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 

ФЕЛ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 42 роки; 

21. Оникієнко Юрій Олексійович – доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 

ФЕЛ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 6 років, сертифікат B2. 

 

Група забезпечення спеціальності  

172 Телекомунікації та радіотехніка 

1. Голова групи – Уривський Леонід Олександрович, завідувач кафедри телекомунікаційних 

систем ІТС, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 38 років, гарант ОП доктора філософії. 

  Члени групи:  

2. Глоба Лариса Сергіївна – завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 25 років; 

3. Могилевич Дмитро Ісакович – професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж 

ІТС, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 25 років, гарант ОП магістра «Інформаційно-

комунікаційні технології»; 

4. Кравчук Сергій Олександрович – професор кафедри телекомунікацій ІТС, д.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП магістра «Інженерія та програмування 

інфокомунікацій»; 

5. Романов Олександр Іванович – професор кафедри телекомунікацій ІТС, д.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 39 років, гарант ОП бакалавра «Інженерія та програмування 

інфокомунікацій»; 

6. Якорнов Євгеній Аркадійович – професор кафедри телекомунікацій ІТС, к.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 4 роки; 

7. Лисенко Олександр Миколайович – завідувач кафедри конструювання електронно-

обчислювальної апаратури ФЕЛ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 31 рік; 

8. Редько Ігор Володимирович – професор кафедри конструювання електронно-

обчислювальної апаратури ФЕЛ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж 31 рік; 
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9. Жук Сергій Якович – завідувач кафедри, професор кафедри радіотехнічних пристроїв та 

систем РТФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 30 років, гарант ОП магістра 

«Радіотехнічні інформаційні технології»; 

10. Нелін Євгеній Андрійович – завідувач кафедри радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури РТФ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 39 років, гарант ОП магістра 

«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»; 

11. Дубровка Федір Федорович – завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 50 років, гарант ОП доктора філософії; 

12. Найденко Віктор Іванович – професор кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, д.ф.-

м..н., професор, науково-педагогічний стаж 54 роки, гарант ОП магістра «Радіосистемна 

інженерія»; 

13. Калюжний Олександр Якович − професор кафедри радіоприймання та оброблення сигналів 

РТФ, д.ф.-м.н., професор, науково-педагогічний стаж 45 років; 

14. Максимов Володимир Васильович – доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 44 роки, гарант ОП магістра «Телекомунікаційні 

системи та мережі»; 

15. Григоренко Олена Григорівна – доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, к.т.н., 

доцент, науково-педагогічний стаж 29 років, гарант ОП бакалавра «Телекомунікаційні системи та 

мережі»; 

16. Кононова Ірина Віталіївна – доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП бакалавра «Інформаційно-комунікаційні 

технології»; 

17. Правило Валерій Володимирович – доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних 

мереж ІТС, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 20 років; 

18. Явіся Валерій Сергійович – доцент кафедри телекомунікацій ІТС, к.т.н, доцент, науково-

педагогічний стаж роботи 23 роки; 

19. Яганов Петро Олексійович – доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної 

апаратури ФЕЛ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 30 років, гарант ОП бакалавра 

«Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»; 

20. Кучернюк Павло Валентинович – доцент кафедри конструювання електронно-

обчислювальної апаратури ФЕЛ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 34 роки, гарант ОП 

магістра «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»; 

21. Чмельов В’ячеслав Орійович – доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОП бакалавра «Радіотехнічні 

інформаційні технології»; 

22. Піддубний Володимир Олексійович – доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем 

РТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 39 років; 

23. Адаменко Юлія Федорівна – доцент кафедри радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури РТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 12 років, має свідоцтво № 24533 

від 28.04.2018 Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси 

іноземних мов» Реєстр.№3233, гарант ОП бакалавра «Інтелектуальні технології мікросистемної 

радіоелектронної техніки»; 
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24. Мартинюк Сергій Євстафійович – доцент кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 17 років, гарант ОП бакалавра «Радіосистемна 

інженерія»; 

25. Сушко Олександр Юрійович – доцент кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, 

доктор філософії, науково-педагогічний стаж 3 роки; 

26. Мовчанюк Андрій Валерійович − доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів 

РТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 19 років, гарант ОП магістра «Радіозв’язок та 

оброблення сигналів»; 

27. Сушко Ірина Олександрівна − доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів 

РТФ, к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 6 років, сертифікат Aptis Forward thinking English 

testing B2 (162/200)BC Commercial – Ukraine, Kyiv29.05.2016, гарант ОП бакалавра «Радіозв’язок 

та оброблення сигналів»; 

28. Павлов Олег  Ігорович – ст. викладач кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, 

науково-педагогічний стаж 35 років; 

29. Новіков Валерій Іванович – ст. викладач кафедри телекомунікаційних систем ІТС, науково-

педагогічний стаж 16 років; 

30. Петрова Валентина Миколаївна – ст. викладач кафедри телекомунікацій ІТС, науково-

педагогічний стаж 24 роки; 

31. Афанасьєва Ліана Олександрівна – ст. викладач кафедри телекомунікацій ІТС, науково-

педагогічний стаж 6 років; 

32. Антонець Олександр Миколайович – ст. викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та 

систем РТФ, науково-педагогічний стаж 26 років; 

33. Турєєва Ольга Василівна – ст. викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ, 

науково-педагогічний стаж 31 рік; 

34. Непочатих Юрій Васильович – ст. викладач кафедри радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури РТФ, науково-педагогічний стаж 45 років; 

35. Попсуй Володимир Ілліч – ст. викладач кафедри радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури РТФ, науково-педагогічний стаж 8 років; 

36. Новосад Андрій Анатолійович – ст. викладач кафедри радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури РТФ, науково-педагогічний стаж 8 років; 

37. Бондаренко Геннадій Іванович – ст. викладач кафедри радіоприймання та оброблення 

сигналів РТФ, науково-педагогічний стаж 24 роки. 

38. Курдеча Василь Васильович – асистент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж 

ІТС, науково-педагогічний стаж 9 років. 

 

Група забезпечення спеціальності 

 173 Авіоніка 

1. Голова групи – Збруцький Олександр Васильович, в.о. завідувача кафедри систем 

керування літальними апаратами ІАТ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 42 роки, 

гарант ОНП доктора філософії «Системи керування літальними апаратами та комплексами». 
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Члени групи: 

2. Черняк Микола Григорович – доцент кафедри систем керування літальними апаратами ІАТ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 33 роки, гарант ОП магістра «Системи керування 

літальними апаратами та комплексами»; 

3. Бурнашев Віталій Віталійович – доцент кафедри систем керування літальними апаратами 

ІАТ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 13 років, гарант ОП бакалавра «Системи керування 

літальними апаратами та комплексами»; 

4. Пономаренко Сергій Олексійович – доцент кафедри систем керування літальними апаратами 

ІАТ, к.т.н., с.н.с, науково-педагогічний стаж 34 років. 

 

Група забезпечення спеціальності  

184 Гірництво 

1. Голова групи – Кравець Віктор Георгійович, професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., 

професор, науково-педагогічний стаж 48 років. 

  Члени групи:  

2. Зуєвська Наталя Валеріївна – професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 22 роки, гарант ОП доктора філософії «Геоінженерія»; 

3. Стовпник Станіслав Миколайович – доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 35 років, гарант ОП магістра «Геоінженерія»; 

4. Ган Анатолій Леонідович – доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 16 років, гарант ОП бакалавра «Геоінженерія»; 

5. Гайко Геннадій Іванович – професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор, науково-

педагогічний стаж 23 роки;  

6. Шайдецька Любов Валентинівна – доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., науково-

педагогічний стаж 14 років. 

 

Група забезпечення спеціальності 

186 Видавництво та поліграфія 

1. Голова групи – Киричок Тетяна Юріївна, професор кафедри технології поліграфічного 

виробництва ВПІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж – 22 роки, гарант ОП – бакалавр, 

магістр, PhD «Технології друкованих і електронних видань». 

  Члени групи:  

2. Роїк Тетяна Анатоліївна – в.о. завідувача кафедри технології поліграфічного виробництва 

ВПІ, д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 24 рік; 

3. Величко Олена Михайлівна – завідувач кафедри репрографії ВПІ, д.т.н., професор, 

науково-педагогічний стаж 45 років; 

4. Бараускєне Оксана Іванівна – доцент кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 13 рік; 

5. Зигуля Світлана Миколаївна – доцент кафедри технології поліграфічного виробництва 

ВПІ, к.т.н., науково-педагогічний стаж 10 рік; 
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6. Клименко Тетяна Євгенівна – доцент кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 4 рік; 

7. Розум Тетяна Володимирівна – доцент кафедри репрографії ВПІ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 24 років; 

8. Скиба Василь Миколайович – доцент кафедри репрографії ВПІ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 10 років; 

9. Хохлова Розалія Анатоліївна – доцент кафедри репрографії ВПІ, к.т.н., доцент, науково-

педагогічний стаж 15 років; 

 

Група забезпечення спеціальності  

227 Фізична терапія, ерготерапія 

1. Голова групи – Худецький Ігор Юліанович, завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я 

людини ФБМІ, д.м.н., професор, науково-педагогічний стаж 38 років, гарант ОНП доктора 

філософії «Фізична терапія». 

  Члени групи: 

2. Попадюха Юрій Андрійович – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ, 

д.т.н., професор, науково-педагогічний стаж 50 років; 

3. Вихляєв Юрій Миколайович – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ, 

д.пед.н., професор,  науково-педагогічний стаж 48 років; 

4. Копочинська Юлія Володимирівна – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ, 

к.н. з фізичного виховання та спорту, доцент, науково-педагогічний стаж 23 роки, гарант ОПП 

магістра «Фізична терапія»; 

5. Глиняна Оксана Олександрівна – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ, к.н. 

з фізичного виховання та спорту, доцент, науково-педагогічний стаж 10 років, гарант ОП 

бакалавра «Фізична терапія»; 

6. Антонова-Рафі Юлія Валеріївна – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ, 

к.т.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

7. Соломін Андрій В’ячеславович – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ, 

к.т.н., науково-педагогічний стаж 8 років, сертифікат В2. 

 

Група забезпечення спеціальності  

231 Соціальна робота 

1. Голова групи – Тесленко Валентин Вікторович, професор кафедри філософії ФСП, 

д. пед. н., доцент, науково-педагогічний стаж 18 років, гарант ОПП магістра «Міжнародні 

соціальні проекти та волонтерська діяльність». 

  Члени групи:  

2. Препотенська Марина Петрівна – професор кафедри філософії ФСП, д. філос. н., доцент, 

науково-педагогічний стаж 37 років. 

3. Школяр Лілія Володимирівна – доцент кафедри філософії ФСП, к. пед. н., доцент, науково-

педагогічний стаж 21 рік, гарант ОПП бакалавра «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська 

діяльність». 
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Група забезпечення спеціальності  

281 Публічне управління та адміністрування 

1. Голова групи – Чукут Світлана Анатоліївна, в. о. завідувача кафедри теорії та практики 

управління ФСП, професор кафедри теорії та практики управління ФСП, д. держ. упр., професор, 

науково-педагогічний стаж 25 років, гарант ОП бакалавра «Електронне урядування», ОП магістра 

«Електронне урядування», ОНП доктора філософії «Публічне управління та адміністрування». 

  Члени групи:  

2. Іваницька Ольга Михайлівна – професор кафедри теорії та практики управління ФСП, 

д. держ. упр., професор, науково-педагогічний стаж 40 років, гарант ОП бакалавра 

«Адміністративний менеджмент», гарант ОП магістра «Адміністративний менеджмент»; 

3. Архипова Євгенія Олександрівна – доцент кафедри теорії та практики управління ФСП, 

к. філос. н., доцент, науково-педагогічний стаж 11 років; 

4. Мельниченко Анатолій Анатолійович – доцент кафедри теорії та практики управління 

ФСП, к. філос.н., доцент, науково-педагогічний стаж 15 років; 

5. Акімова Олена Андріївна – доцент кафедри теорії та практики управління ФСП, к. філос.н., 

науково-педагогічний стаж 9 років; 

6. Іщенко Анна Миколаївна – ст. викладач кафедри теорії та практики управління ФСП, 

науково-педагогічний стаж 12 років, сертифікат В 2 з англійської мови ПК № 02070921/001835-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


