


Додаток 1 до наказу  

№ 190 а.-г. від 19.09.2022 р.  

№ 

з/п 

Спеціальність Назва освітньої 

програми 

Найменування  

посади  

Науковий ступінь/  

вчене звання 

П.І.Б. 

гаранта 
Код Назва 

Перший (бакалаврський) рівень 

1.  014 Середня освіта Середня освіта 

(Інформатика) 

доцент кафедри філології та 

мовної комунікації  

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Луценко Валентина 

Іванівна 

2.  015 Професійна освіта Професійна освіта 
(Нафтогазова справа) 

Вчений секретар кандидат педагогічних 
наук 

Калюжна Таїсія 
Миколаївна 

3.  032 Історія та археологія Соціальна антропологія професор кафедри  історії та 

політичної теорії 

доктор історичних наук, 

професор 

Василенко Віталій 

Олександрович 

4.  033 Філософія Філософія доцент кафедри філософії і 
педагогіки 

кандидат філософських 
наук, доцент 

Тарасова Наталія 
Юріївна 

5.  034 Культурологія Культурологія професор кафедри філософії і 

педагогіки 

кандидат 

мистецтвознавства 

Годенко-Наконечна 

Олена Петрівна 

6.  035 Філологія Українська мова та 

література 

завідувач  кафедри філології та 

мовної  комунікації 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Ігнатьєва Світлана 

Євгенівна 

Германські мови та 

літератури (переклад 
включно) перша - 

англійська 

доцент кафедри перекладу кандидат філологічних 

наук, доцент 

Бойко Яна Вікторівна 

7.  051 Економіка Економіка завідувач кафедри економіки та 

економічної кібернетики 

доктор економічних наук, 

доцент 

Чуріканова Олена 

Юріївна 

8.  052 

 

Політологія 

 

Політологія завідувач кафедри історії та 

політичної теорії 

кандидат історичних 

наук, доцент 

Первий Геннадій 

Леонідович 

Світова політика та 

економіка 

професор кафедри туризму та 

економіки підприємства 

доктор економічних наук, 

професор 

Пилипенко Ганна 

Миколаївна 

9.  061 Журналістика Журналістика доцент кафедри маркетингу кандидат філологічних 

наук 

Гусак Наталя 

Анатоліївна 

10.  071 Облік і оподаткування Облік і аудит завідувач  кафедри 

міжнародних відносин і аудиту 

доктор економічних наук, 

професор 

Пашкевич Марина 

Сергіївна 

11.  072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

завідувач  кафедри 

економічного аналізу і фінансів 

кандидат економічних 

наук, доцент 

Букреєва Дар’я 

Сергіївна 



12.  073 
 

Менеджмент 
 

Менеджмент доцент кафедри менеджменту кандидат економічних 
наук, доцент 

Баранець Ганна 
Валеріївна 

Управління та аутсорсинг 

у сфері безпеки 

професор кафедри 

менеджменту 

доктор економічних наук, 

професор 

Бойченко Микола 

Вікторович 

13.  075 Маркетинг Маркетинг доцент кафедри маркетингу кандидат економічних 
наук, доцент 

Шинкаренко Наталія 
Валентинівна 

14.  076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

доцент кафедри прикладної 

економіки, підприємництва та 
публічного управління 

кандидат економічних 

наук, доцент 

Шаповал Вадим 

Анатолійович 

15.  081 Право Право завідувач кафедри цивільного, 

господарського та екологічного 

права 

доктор юридичних наук, 

професор 

Пушкіна Олена 

Вікторівна 

16.  091 Біологія Біологія доцент кафедри екології та 

технологій захисту 

навколишнього середовища 

кандидат біологічних 

наук, доцент 

Клімкіна Ірина 

Іванівна 

17.  101 Екологія Екологія доцент кафедри екології та 
технологій захисту 

навколишнього середовища 

кандидат технічних наук, 
доцент 

Матухно Олена 
Вікторівна 

18.  103 Науки про Землю Геологія декан факультету природничих 
наук і технологій 

доктор геологічних наук, 
професор 

Приходченко Василь 
Федорович 

19.  113 Прикладна математика Математичне 

моделювання систем і 

процесів 

професор кафедри прикладної 

математики 

доктор фізико-

математичних наук, 

професор 

Кагадій Тетяна 

Станіславівна 

20.  121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

доцент  кафедри програмного 

забезпечення комп'ютерних 

систем 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Приходченко Сергій 

Дмитрович 

21.  122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки доцент кафедри програмного 
забезпечення комп'ютерних 

систем 

кандидат технічних наук, 
доцент 

Спірінцев В’ячеслав 
Васильович 

22.  123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія доцент кафедри інформаційних 
технологій та  комп'ютерної 

інженерії   

кандидат технічних наук, 
доцент 

Сергєєва Катерина 
Леонідівна 

 

 

 

23.  124 Системний аналіз Системний аналіз доцент кафедри 

системного аналізу та 

управління 

кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент 

Коряшкіна Лариса 

Сергіївна  

 

 



24.  125 Кібербезпека Кібербезпека доцент кафедри безпеки 
інформації та телекомунікацій 

кандидат технічних наук, 
доцент 

Герасіна Олександра 
Володимирівна 

25.  126 Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні системи та 

технології 

доцент кафедри інформаційних 

технологій та комп’ютерної 

інженерії 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Гаркуша Ігор 

Миколайович 

26.  131 Прикладна механіка Комп'ютерні технології 

машинобудівного 

виробництва 

 

доцент кафедри технологій 

машинобудування та 

матеріалознавства 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Богданов Олександр 

Олександрович 

 

27.  132 Матеріалознавство Біотехнічне та медичне 

матеріалознавство 

 

завідувач кафедри  механічної 

та біомедичної інженерії 

доктор технічних наук, 

доцент 

Колосов Дмитро 

Леонідович 

Матеріали для 

експлуатації механічного 

обладнання 

 

професор кафедри технологій 

машинобудування та 

матеріалознавства 

доктор технічних наук, 

професор 

Григоренко Володимир 

Устинович 

Промислова естетика і 

сертифікація матеріалів 

та виробів  

 

доцент кафедри 

конструювання, технічної 

естетики і дизайну 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Ротт Наталія 

Олександрівна 

28.  133 Галузеве 

машинобудування 

Комп'ютерний 

інжиніринг у 

машинобудуванні 
 

доцент кафедри інжинірингу та 

дизайну в машинобудуванні 

кандидат технічних наук, 

доцент  

Полушина Марина 

Віталіївна 

29.  141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 
 

професор кафедри 

електроенергетики 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Луценко Іван 

Миколайович 

30.  151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 
технології 

Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 
технології 

доцент кафедри кіберфізичних 

та інформаційно-
вимірювальних систем 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Трипутень Микола 

Мусійович 
 

Цифрові системи 

керування енергетичними 

ресурсами та 
технологіями 

доцент кафедри інформаційних 

технологій та комп’ютерної 

інженерії  

кандидат технічних наук Бешта Дмитро 

Олександрович 



31.  152 Метрологія та 
інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та 
інформаційно-

вимірювальна техніка 

доцент кафедри кіберфізичних 
та інформаційно-

вимірювальних систем 

кандидат технічних наук Соснін Костянтин  
Володимирович 

 

 

32.  161 Хімічні технології та 
інженерія 

Хімічні технології та 
інженерія 

доцент кафедри хімії кандидат технічних наук, 
доцент 

Коверя Андрій 
Сергійович 

 

33.  172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

Телекомунікації та 
радіотехніка 

доцент кафедри безпеки 
інформації та телекомунікацій 

кандидат технічних наук Сафаров Олександр 
Олександрович 

34.  183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

доцент кафедри екології та 

технологій захисту 

навколишнього середовища 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Миронова Інна 

Геннадіївна 

35.  184 Гірництво Гірництво завідувач кафедри гірничої 

інженерії та освіти 

доктор технічних наук, 

професор 

Бондаренко 

Володимир Ілліч 

36.  185 Нафтогазова інженерія та 

технології 

Нафтогазова інженерія та 

технології 

доцент кафедри нафтогазової 

інженерії та буріння 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Хоменко Володимир 

Львович 

37.  192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

доцент кафедри будівництва, 

геотехніки і геомеханіки 

кандидат технічних наук Жабчик Катерина 

Сергіївна 

38.  193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій доцент кафедри геодезії кандидат технічних наук, 

доцент 

Янкін Олександр 

Євгенович 

39.  194 Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 
технології 

Гідротехнічне 

будівництво та водна 

інженерія 

доцент кафедри  будівництва, 

геотехніки і геомеханіки 

кандидат технічних наук  Чушкіна Ірина 

Вікторівна 

40.  231 Соціальна робота Соціальна  та молодіжна 

робота 

професор кафедри державного 

управління і місцевого 

самоврядування  

доктор історичних наук, 

професор 

Бородін Євгеній 

Іванович 

41.  242 Туризм Туризм доцент кафедри туризму та 

економіки підприємства 

кандидат економічних 

наук, доцент 

Бондаренко Людмила 

Анатоліївна 

42.  263 Цивільна безпека Цивільна безпека професор кафедри охорони 

праці та цивільної безпеки 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Яворська Олена 

Олександрівна 

43.  274 Автомобільний 

транспорт 

Автомобільний транспорт доцент кафедри автомобілів та 

автомобільного господарства 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Крівда Віталій 

Валерійович 

44.  275 Транспортні технології 

(на автомобільному 
транспорті) 

Транспортні технології  

(на автомобільному 
транспорті)  

старший викладач кафедри 

управління на транспорті 

кандидат технічних наук Литвин Вадим 

Вікторович 
 



 

 

45.  281 Публічне управління і 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 

доцент кафедри прикладної 
економіки, підприємництва та 

публічного управління 

кандидат  наук з 
державного управління, 

доцент  

Сергієнко Елла 
Олексіївна 

Публічне управління та 

адміністрування у 

медичній сфері 

професор кафедри  державного 

управління і місцевого 

самоврядування 

доктор наук з державного 

управління, професор 

Хожило Ірина Іванівна 

46.  291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

доцент кафедри міжнародних 

відносин і аудиту 

кандидат політичних 

наук, доцент 

Перфільєва Анастасія 

Олександрівна 

47.  292 Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародні економічні 
відносини 

доцент кафедри економічної 
теорії та міжнародних 

економічних відносин 

кандидат економічних 
наук, старший науковий 

співробітник 

Гузенко Ірина Юріївна 



Додаток 2 до наказу  

  № 190 а.-г. від 19.09.2022р.  

 

№ 

з/п 

Спеціальність Назва освітньої програми Найменування 

посади 

Науковий ступінь/  

вчене звання 

П.І.Б. 

гаранта 
Код Назва 

Другий (магістерський) рівень 

1.  011 Освітні, педагогічні 
науки 

Освітні, педагогічні науки доцент кафедри філософії і 
педагогіки 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Козинець Інна 
Іванівна 

2.  035 Філологія Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – 

англійська   

доцент кафедри перекладу кандидат філологічних 
наук, доцент 

Висоцька Тетяна 
Миколаївна 

Українська мова та  література професор кафедри філології 
та мовної комунікації  

доктор філологічних 
наук, доцент  

Біляцька Валентина 
Петрівна 

3.  051 Економіка Економічна кібернетика доцент кафедри економіки та 
економічної кібернетики 

кандидат економічних 
наук 

Приходченко Оксана 
Юріївна 

Економіка підприємства доцент кафедри туризму та 

економіки підприємства  

кандидат економічних 

наук 

Бєлобородова Марія 

Валеріївна   

4.  052 Політологія Політологія професор кафедри історії та 
політичної теорії  

доктор політичних 
наук, доцент 

Кравець Анастасія 
Юріївна 

5.  071 Облік і оподаткування Облік і аудит професор кафедри  
міжнародних відносин і 
аудиту 

доктор економічних 
наук, професор 

Усатенко Ольга 
Вікторівна 

6.  072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

професор кафедри 
економічного аналізу і 
фінансів 

доктор економічних 
наук, професор 

Єрмошкіна Олена 
Вячеславівна 

7.  073 Менеджмент Менеджмент організацій і 
логістика 

професор кафедри 
менеджменту 

доктор економічних 
наук, професор 

Іванова Марина 
Іллівна 

Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 

директор навчально-
наукового інституту 
економіки  

доктор економічних 
наук, професор 

Бардась Артем 
Володимирович 

Управління проєктами доцент  кафедри прикладної 
економіки, підприємництва 
та публічного управління 

кандидат економічних 
наук 

Романюк Наталя 
Миколаївна 

Адміністративний менеджмент доцент кафедри прикладної 
економіки, підприємництва 
та публічного управління 

кандидат економічних 
наук 

Касьяненко Лілія 
Володимирівна 



№ 

з/п 

Спеціальність Назва освітньої програми Найменування 

посади 

Науковий ступінь/  

вчене звання 

П.І.Б. 

гаранта 
Код Назва 

   Менеджмент в охороні здоров’я 
 

завідувач  кафедри 
державного управління і 
місцевого самоврядування  

доктор наук з 
державного 
управління, професор  

Чикаренко Ірина 
Аркадіївна 

8.  075 Маркетинг Маркетинг завідувач кафедри 
маркетингу 

кандидат економічних 
наук, доцент 

Касян Сергій Якович 

9.  076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

завідувач кафедри 
прикладної економіки, 
підприємництва та 
публічного управління 

доктор економічних 
наук, професор 

Вагонова Олександра 
Григорівна 

10.  081 Право Право професор кафедри 

публічного права 

доктор юридичних 

наук, професор 

Хряпінський Петро 

Васильович 

11.  101 Екологія Екологія завідувач кафедри екології та 
технологій захисту 
навколишнього середовища 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Борисовська Олена 
Олександрівна 

12.  103 Науки про Землю Геологія, гідрогеологія, 
геофізика 

професор кафедри геології та 
розвідки родовищ корисних 
копалин 

доктор геологічних 
наук, професор 

Рузіна Марина 
Вікторівна 

13.  121 Інженерія програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного 
забезпечення 

декан факультету 
інформаційних технологій 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Удовик Ірина 
Михайлівна 

14.  122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки професор кафедри 
програмного забезпечення 

комп'ютерних систем 

доктор технічних наук, 
доцент 

Іванченко Олег 
Васильович 

15.  123 Комп'ютерна 
інженерія 

Комп'ютерна  інженерія професор кафедри 
інформаційних технологій та 
комп’ютерної інженерії 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Цвіркун Леонід 
Іванович 

16.  124 Системний аналіз Системний аналіз професор кафедри 
системного аналізу та 
управління 

доктор фізико-
математичних наук, 
професор 

Купенко Ольга 
Петрівна 

17.  125 Кібербезпека Кібербезпека завідувач кафедри безпеки 
інформації та 
телекомунікацій 

доктор технічних наук, 
професор 

Корнієнко Валерій 
Іванович 

18.  126 Інформаційні системи 
та технології 

Інформаційні системи та 
технології 

доцент кафедри 
інформаційних технологій та  

комп'ютерної інженерії 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Каштан Віта Юріївна 



№ 

з/п 

Спеціальність Назва освітньої програми Найменування 

посади 

Науковий ступінь/  

вчене звання 

П.І.Б. 

гаранта Код Назва 
19.  131 Прикладна механіка Комп'ютерні технології 

машинобудівного виробництва 
в.о. завідувача кафедри 
технологій 
машинобудування та 
матеріалознавства 
 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Дербаба Віталій 
Анатолійович 

Наскрізний інжиніринг 
машинобудівного виробництва 

професор кафедри 
технологій 
машинобудування та 
матеріалознавства 
 

кандидат технічних 
наук, старший 
науковий співробітник 

Пацера Сергій 
Тихонович 

20.  132 Матеріалознавство Промислова естетика і 
сертифікація виробничого 
обладнання  

в.о. декана механіко-
машинобудівного 
факультету  
 
 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Зіборов Кирило 
Альбертович 

21.  133 Галузеве 
машинобудування 

Гірничі машини та комплекси доцент кафедри інжинірингу 
та дизайну в 
машинобудуванні 
 
 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Ганкевич Валентин 
Феодосійович 

Технології віртуальної та 
доповненої реальності у 
машинобудуванні 
 

завідувач кафедри 
інжинірингу та дизайну в 
машинобудуванні 

доктор технічних наук, 
професор   

Заболотний 
Костянтин 
Сергійович 

22.  141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 
 
 

завідувач  кафедри 
електропривода 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Худолій Сергій 
Сергійович 

23.  151 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології 

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології 

завідувач кафедри 
кіберфізичних та 
інформаційно-
вимірювальних систем 

 
 
 

доктор технічних наук, 
доцент 

Бубліков Андрій 
Вікторович  



№ 

з/п 

Спеціальність Назва освітньої програми Найменування 

посади 

Науковий ступінь/  

вчене звання 

П.І.Б. 

гаранта Код  Назва 

24.  152 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

доцент кафедри 
кіберфізичних та 
інформаційно-
вимірювальних систем 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Глухова Наталія 
Вікторівна 

25.  172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Телекомунікації та радіотехніка професор кафедри безпеки 

інформації та 
телекомунікацій 

кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент 

Гусєв Олександр 

Юрійович 

26.  183 Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

Технології захисту 
навколишнього середовища 

доцент кафедри екології та 
технологій захисту 
навколишнього середовища 

кандидат  технічних 
наук, доцент 

Кулікова Дар’я 
Володимирівна 

Ресурсозбереження в гірничо-
металургійному комплексі 

професор кафедри екології та 
технологій захисту 
навколишнього середовища 
 

доктор технічних наук, 
професор 

Колесник Валерій 
Євгенійович 

27.  184 

 

Гірництво Інжиніринг гірництва професор кафедри  гірничої 

інженерії та освіти 

доктор технічних наук, 

професор 

Дичковський Роман 

Омелянович 

Гірничотранспортні системи та 
інженерна логістика 

завідувач кафедри  
транспортних систем та 

енергомеханічних 
комплексів 

доктор технічних наук, 
професор 

Ширін Леонід 
Никифорович 

Охорона  праці доцент кафедри охорони 
праці та цивільної безпеки 
 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Муха Олег 
Анатолійович 

Відкрита розробка родовищ завідувач кафедри відкритих 
гірничих робіт 
 
 

доктор технічних наук, 
професор 

Собко Борис 
Юхимович 

Обробка ювелірного та 
декоративного каміння 

завідувач кафедри загальної 
та структурної геології 

кандидат геологічних 
наук, доцент 
 

Шевченко Сергій 
Вікторович 

Маркшейдерська справа професор кафедри геодезії доктор технічних наук, 
доцент 
 

Кучин Олександр 
Сергійович 



 

 

№ 
з/п 

Спеціальність Назва освітньої програми Найменування 
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П.І.Б. 

гаранта Код Назва 

 

184 
 

Гірництво Енергомеханічні комплекси 
гірничих підприємств 

професор кафедри 
транспортних систем  та 
енергомеханічних 
комплексів  

доктор технічних наук, 
професор 

Коптовець 
Олександр 
Миколайович 

Збагачення корисних копалин професор кафедри екології та 

технологій захисту 
навколишнього середовища 

доктор технічних наук, 

професор 

Младецький Ігор 

Костянтинович 

Шахтне і підземне будівництво завідувач кафедри 
будівництва, геотехніки  і 

геомеханіки 

доктор технічних наук, 
доцент 

Гапєєв Сергій 
Миколайович 

28.  
185 

Нафтогазова інженерія 
та технології 

Нафтогазова інженерія та 
технології 

доцент кафедри нафтогазової 
інженерії та буріння 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Ігнатов Андрій 
Олександрович 

29.  
192 

Будівництво та 
цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

доцент кафедри будівництва, 
геотехніки і геомеханіки 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Іванова Ганна 
Павлівна 

30.  
193 

Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія та землеустрій доцент кафедри геодезії  кандидат технічних 

наук, доцент 

Рябчій Владислав 

Валерійович 

31.  242 Туризм Туристична діяльність в.о. завідувача кафедри 
туризму та економіки 
підприємства 

доктор економічних 
наук, доцент 

Безугла Людмила 
Сергіївна 

32.  263 Цивільна безпека Цивільна безпека професор кафедри охорони 
праці та цивільної безпеки 

доктор технічних наук, 
професор 

Чеберячко Сергій 
Іванович 

33.  275 Транспортні технології 

(на автомобільному 
транспорті) 

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

доцент кафедри управління 

на транспорті 

кандидат технічних 

наук, доцент 

Літвінова Яна 

Володимирівна 

34.  281 Публічне управління і 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 

професор кафедри  
державного управління і 

місцевого самоврядування 

доктор наук з 
державного 

управління, професор 

Маматова Тетяна 
Валеріївна 

Цифрове врядування професор кафедри  
державного управління і 
місцевого самоврядування 

доктор наук з 
державного 
управління, професор 

Квітка Сергій 
Андрійович 

35.  291 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії 

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

професор кафедри 
маркетингу 

доктор наук із 
суспільних 
комунікацій, професор  

Бутиріна Марія 
Валеріївна 
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№ 

з/п 

Спеціальність Назва освітньої 
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гаранта 
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Третій (освітньо-науковий) рівень 

1.  033 Філософія Філософія завідувач кафедри філософії і 

педагогіки 

доктор філософських 

наук, професор 

Шабанова Юлія 

Олександрівна 

2.  051 Економіка Економіка завідувач кафедри економічної 

теорії та міжнародних 
економічних відносин 

доктор економічних 

наук, професор 

Пилипенко Юрій 

Іванович 

3.  073 Менеджмент Менеджмент завідувач кафедри 

менеджменту 

доктор економічних 

наук, професор 

Швець Василь Якович 

4.  081 Право Право професор кафедри цивільного, 
господарського та екологічного 

права 

доктор юридичних 
наук, професор 

Легеза Юлія 
Олександрівна 

5.  103 Науки про Землю Науки про Землю професор кафедри геофізичних 
методів розвідки 

доктор геологічних 
наук, старший науковий 

співробітник 

Тяпкін Олег 
Костянтинович 

6.  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки професор кафедри програмного 

забезпечення комп’ютерних 
систем 

доктор технічних наук, 

професор 

Мороз Борис Іванович 

7.  124 Системний аналіз Системний аналіз професор кафедри системного 

аналізу та управління 

доктор технічних наук, 

професор 

Молоканова Валентина 

Михайлівна 

8.  126 Інформаційні системи та 
технології 

Інформаційні системи та 
технології 

завідувач кафедри 
інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

доктор технічних наук, 
професор 

Гнатушенко 
Володимир 

Володимирович 

9.  131 Прикладна механіка Прикладна механіка завідувач кафедри прикладної 
математики 

доктор технічних наук, 
професор 

Сдвижкова Олена 
Олександрівна 

10.  132 Матеріалознавство Матеріалознавство професор кафедри 

конструювання ,технічної 

естетики і дизайну 

доктор технічних наук, 

професор 

Лаухін Дмитро 

В’ячеславович 

11.  133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

професор кафедри інжинірингу 

та дизайну в машинобудуванні 

доктор технічних наук, 

доцент  

Бондаренко Андрій 

Олексійович 

12.  141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

завідувач  кафедри 

електроенергетики 

доктор технічних наук, 

професор 

Папаїка Юрій 

Анатолійович 



 

 

 

№ 
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програми 
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П.І.Б. 
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13.  151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології 

Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології 

професор кафедри 

кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

доктор технічних наук, 

професор 

Ткачов Віктор 

Васильович 

14.  183 Технології захисту 
навколишнього 

середовища 

Технології захисту 
навколишнього 

середовища 

професор кафедри екології та 
технологій захисту 

навколишнього середовища 

доктор технічних наук, 
професор 

Ковров Олександр 
Станіславович 

15.  184 Гірництво Гірництво професор кафедри гірничої 

інженерії та освіти 

доктор технічних наук, 

професор 

Кузьменко Олександр 

Михайлович 

16.  185 Нафтогазова інженерія 

та технології 

Нафтогазова інженерія та 

технології 

професор кафедри нафтогазової 

інженерії та буріння 

доктор технічних наук, 

професор 

Судаков Андрій 

Костянтинович 

17.  263 Цивільна безпека Цивільна безпека завідувач кафедри охорони 

праці та цивільної безпеки 

доктор технічних наук, 

професор 

Голінько Василь 

Іванович 

18.  281 Публічне управління та 

адміністрування  

Публічне управління та 

адміністрування 

професор кафедри державного 

управління і місцевого 

самоврядування 

доктор наук з 

державного управління, 

професор  

Липовська Наталія 

Анатоліївна 


