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Додаток 1 до наказу №1/131 від 01.04.2020 р.
(зі змінами внесеними
наказом №1/176 від 12.05.2020 р.
наказом № 1/230 від 08.07.2020 р.)

Перелік освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського
Спеціальність

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОПП магістра
ОПП бакалавра

023 Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
032 Історія та археологія ОНП доктора філософії
ОНП доктора філософії
033 Філософія
ОНП доктора філософії
035 Філологія

051 Економіка

ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП бакалавра

053 Психологія
054 Соціологія

ОНП доктора філософії
ОНП доктора філософії
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Назва освітньої програми

Структурний підрозділ

Образотворче мистецтво

Кафедра графіки ВПІ

Історія
Філософія
Філологія

Кафедра історії ФСП
Кафедра філософії ФСП
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ

Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська
Германські мови та літератури
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ
(переклад включно), перша – німецька
Романські мови та літератури (переклад Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
включно), перша – французька
Економіка
Кафедра економіки і підприємництва ФММ
Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ
Кафедра міжнародної економіки ФММ
Кафедра теоретичної та прикладної економіки ФММ
Економіка бізнес-підприємства
Кафедра економіки і підприємництва ФММ
Економічна кібернетика

Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ

Міжнародна економіка

Кафедра міжнародної економіки ФММ

Управління персоналом та економіка
праці
Психологія
Соціологія
Врегулювання конфліктів та медіація

Кафедра теоретичної та прикладної економіки ФММ

1
ОНП доктора філософії – освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
ОНП магістра – освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти;
ОПП магістра – освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти;
ОПП бакалавра – освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Кафедра психології і педагогіки ФСП
Кафедра соціології ФСП

2
Спеціальність
061 Журналістика

073 Менеджмент

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП магістра
ОПП магістра
ОПП магістра

075 Маркетинг

081 Право

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП магістра

091 Біологія

ОНП доктора філософії

101 Екологія

ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Назва освітньої програми
Соціальні комунікації, журналістика
Видавнича справа та редагування

Структурний підрозділ
Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ

Реклама і зв’язки з громадськістю
Менеджмент
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент інвестицій та інновацій
Менеджмент міжнародного бізнесу
Логістика
Управління у сфері обороннопромислового комплексу
Медіаменеджмент та адміністрування у
видавничо-поліграфічній галузі
Маркетинг
Промисловий маркетинг
Бізнес-аналітика
Право
Інформаційне право та право
інтелектуальної власності
Господарське та адміністративне право
і процес
Прикладна біологія

Екологія
Екологічна безпека

Кафедра менеджменту ФММ
Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ
Кафедра менеджменту ФММ

Кафедра міжнародної економіки ФММ
Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ
Кафедра промислового маркетингу ФММ

Кафедра публічного права ФСП
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
Кафедра господарського та адміністративного права ФСП
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
Кафедра господарського та адміністративного права ФСП
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ
Кафедра промислової біотехнології ФБТ
Кафедра біоінформатики ФБТ
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ

3
Спеціальність
104 Фізика та
астрономія

105 Прикладна фізика та
наноматеріали
111 Математика

113 Прикладна
математика

121 Інженерія
програмного
забезпечення

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОНП доктора філософії

Назва освітньої програми
Фізика

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Комп'ютерне моделювання фізичних
процесів

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Страхова та фінансова математика

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Наука про дані та математичне
моделювання

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Інженерія програмного забезпечення
мультимедійних та інформаційнопошукових систем
Інженерія програмного забезпечення

ОНП магістра
ОПП магістра

Структурний підрозділ
Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ

Прикладна фізика

Кафедра прикладної фізики ФТІ
Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ

Математика

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ
Кафедра математичної фізики ФМФ
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ

Математичні та комп'ютерні методи в
моделюванні динамічних систем

Кафедра математичної фізики ФМФ

Прикладна математика

Кафедра прикладної математики ФПМ
Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
Кафедра прикладної математики ФПМ

Математичні методи криптографічного
захисту інформації

Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ

Математичні методи моделювання,
розпізнавання образів та безпеки даних

Кафедра інформаційної безпеки ФТІ

Інженерія програмного забезпечення

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ
Кафедра автоматики та управління в технічних системах ФІОТ
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управлінняФІОТ
Кафедра технічної кібернетики ФІОТ
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і системТЕФ
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ
Кафедра автоматики та управління в технічних системах ФІОТ

4
Спеціальність

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

122 Комп'ютерні науки

ОНП доктора філософії

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

123 Комп'ютерна
інженерія

124 Системний аналіз

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра

Назва освітньої програми
комп'ютерних систем
Інженерія програмного забезпечення
інформаційно-управляючих систем
Інженерія програмного забезпечення
інтелектуальних кібер-фізичних систем
і веб-технологій
Комп'ютерні науки

Комп’ютерний моніторинг та
геометричне моделювання процесів і
систем
Системи і методи штучного інтелекту

Структурний підрозділ
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління
ФІОТ
Кафедра технічної кібернетики ФІОТ
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і
систем ТЕФ
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і
систем ТЕФ
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА
Кафедра системного проектування ІПСА
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і
систем ТЕФ
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА

Інтелектуальні сервіс-орієнтовані
розподілені обчислювання

Кафедра системного проектування ІПСА

Комп'ютерні технології в біології та
медицині

Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ

Комп'ютерні системи і технології
спеціального зв'язку

Спеціальна кафедра № 5 ІСЗЗІ

Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі

Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних
систем ФПМ
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

Системне програмування та
спеціалізовані комп'ютерні системи

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних
систем ФПМ

Системний аналіз
Системний аналіз і управління

Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА

5
Спеціальність

125 Кібербезпека

126 Інформаційні
системи та технології

131 Прикладна механіка

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОНП доктора філософії

Назва освітньої програми

Системний аналіз фінансового ринку
Кібербезпека

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Системи, технології та математичні
методи кібербезпеки

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Системи технічного захисту інформації

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Інтегровані інформаційні системи

ОНП магістра
ОПП магістра

Структурний підрозділ

Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ

Безпека державних інформаційних
ресурсів

Спеціальна кафедра № 1 ІСЗЗІ

Інформаційні системи та технології

Кафедра автоматики та управління в технічних системах ФІОТ
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління ФІОТ
Кафедра технічної кібернетики ФІОТ
Кафедра автоматики та управління в технічних системах ФІОТ

Інформаційні управляючі системи та
технології

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління ФІОТ

Інформаційне забезпечення
робототехнічних систем

Кафедра технічної кібернетики ФІОТ

Прикладна механіка

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ
Кафедра технології машинобудування ММІ
Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ
Кафедра конструювання машин ММІ
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ
Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні ІМЗ
Кафедра зварювального виробництва ІМЗ
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ

Динаміка і міцність машин

6
Спеціальність

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОНП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

132 Матеріалознавство

ОНП доктора філософії

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Назва освітньої програми

Структурний підрозділ

Технології машинобудування

Кафедра технології машинобудування ММІ

Прикладна механіка пластичності
матеріалів

Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ

Технології виробництва літальних
апаратів
Технології комп'ютерного
конструювання верстатів, роботів та
машин
Інструментальні системи інженерного
дизайну

Кафедра конструювання машин ММІ

Автоматизовані та роботизовані
механічні системи

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ

Інжиніринг паковань та пакувального
обладнання

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
ІХФ

Технологічні системи інженерії з'єднань Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні ІМЗ
і поверхонь
Технології та інжиніринг у зварюванні

Кафедра зварювального виробництва ІМЗ

Лазерна техніка та комп'ютеризовані
процеси фізико-технічної обробки
матеріалів
Матеріалознавство

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ

Металофізичні процеси та їх
комп'ютерне моделювання
Металознавство та комп'ютерне
моделювання процесів термічної
обробки

Кафедра фізики металів ІМЗ
Кафедра металознавства та термічної обробки ІМЗ
Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ
Кафедра фізики металів ІМЗ
Кафедра металознавства та термічної обробки ІМЗ

7
Спеціальність

133 Галузеве
машинобудування

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

134 Авіаційна та
ракетно-космічна
техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Назва освітньої програми

Структурний підрозділ

Нанотехнології та комп'ютерний дизайн Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ
матеріалів
Галузеве машинобудування

Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної
інженерії
Інжинирінг обладнання виробництв
полімерних та будівельних матеріалів і
виробів
Обладнання фармацевтичних та
біотехнологічних виробництв

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництвІХФ
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ
Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництвІХФ
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ

Комп'ютеризовані поліграфічні системи Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
Авіаційна та ракетно-космічна техніка

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Літаки і вертольоти

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ
Кафедра космічної інженерії ІАТ
Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ

Інженерія авіаційних та ракетнокосмічних систем

Кафедра космічної інженерії ІАТ

Металургія
Спеціальна металургія

Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІМЗ
Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІМЗ
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІМЗ

Комп'ютеризовані процеси лиття

Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІМЗ

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА, Кафедра відновлюваних джерел
енергії ФЕА, Кафедра електричних мереж та систем ФЕА
Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА, Кафедра електромеханіки ФЕА

8
Спеціальність

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

142 Енергетичне
машинобудування

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра

Назва освітньої програми

Управління, захист та автоматизація
енергосистем
Нетрадиційні та відновлювані джерела
енергії

Структурний підрозділ
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА
Кафедра електропостачання ІЕЕ
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ
Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА
Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА

Електричні станції
Електричні системи і мережі

Кафедра електричних мереж та систем ФЕА

Електротехнічні пристрої та
електротехнологічні комплекси

Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА

Електричні машини і апарати

Кафедра електромеханіки ФЕА

Інжиніринг автоматизованих
електротехнічних комплексів

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
ІЕЕ

Електромеханічні системи
автоматизації, електропривод та
електромобільність
Енергетичний менеджмент та
енергоефективні технології

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та
електроприводу ФЕА
Кафедра електропостачання ІЕЕ

Системи забезпечення споживачів
електричною енергією
Електромеханічні та мехатронні
системи енергоємних виробництв

Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
ІЕЕ

Енергетичне машинобудування
Інженерія і комп'ютерні технології
теплоенергетичних систем

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

9
Спеціальність
143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані технології

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОНП доктора філософії

Назва освітньої програми
Атомна енергетика
Атомні електричні станції
Фізичний захист та облік і контроль
ядерних матеріалів
Теплоенергетика

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Енергетичний менеджмент та
інжиніринг теплоенергетичних систем

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Технічні та програмні засоби
автоматизації

Структурний підрозділ
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних
електростанцій ТЕФ, Кафедра атомних електричних станцій і
інженерної теплофізики ТЕФ
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки ТЕФ
Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ
Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ

Моделювання і комп'ютерні технології
в теплофізиці

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

Теплові електричні станції

Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних
електростанцій ТЕФ

Промислова та муніципальна
теплоенергетика і енергозбереження

Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки ТЕФ

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ
Кафедра виробництва приладів ПБФ
Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ
Кафедра приладобудування ПБФ
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ
Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ

Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні
виробництва

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології кібер-

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ

10
Спеціальність

152 Метрологія та
інформаційновимірювальна техніка

153 Мікро- та
наносистемна техніка

161 Хімічні технології
та інженерія

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Назва освітньої програми
енергетичних систем
Комп'ютерно-інтегровані технології
виробництва приладів

Структурний підрозділ
Кафедра виробництва приладів ПБФ

Комп'ютерно-інтегровані технології та
системи навігації і керування

Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ

Комп'ютерно-інтегровані оптикоелектронні системи та технології

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ

Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування приладів

Кафедра приладобудування ПБФ

Роботизовані і автоматизовані системи
неруйнівного контролю та діагностики

Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ
Кафедра приладобудування ПБФ
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Інформаційні вимірювальні технології
екологічної безпеки

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Електронні мікро- i наносистеми та
технології
Мікро- та наноелектроніка

Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ

ОНП доктора філософії

Хімічні технології та інженерія

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та
загальної хімічної технології ХТФ, Кафедра фізичної хімії ХТФ
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ

Метрологія та вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології
та системи
Мікро- та наносистемна техніка

Кафедра електронної інженерії ФЕЛ
Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ
Кафедра електронної інженерії ФЕЛ

11
Спеціальність

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

162 Біотехнології та
біоінженерія
163 Біомедична
інженерія

171 Електроніка

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

Назва освітньої програми

Структурний підрозділ

Хімічні технології неорганічних
речовин та водоочищення

Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ
Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та
загальної хімічної технології ХТФ

Хімічні технології органічних речовин

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ

Електрохімічні технології неорганічних Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ
і органічних матеріалів
Хімічні технології косметичних засобів
та харчових добавок

Кафедра фізичної хімії ХТФ

Хімічні технології неорганічних
керамічних матеріалів

Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ

Хімічні технології неорганічних і
органічних зв'язуючих та
композиційних матеріалів
Промислова екологія та
ресурсоефективні чисті технології

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ

Біотехнології

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ
Кафедра промислової біотехнології ФБТ
Кафедра біоінформатики ФБТ

Біомедична інженерія

Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ
Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ

ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Медична інженерія
Регенеративна та біофармацевтична
інженерія

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ

ОНП доктора філософії

Електроніка

ОНП магістра

Електронні компоненти і системи

Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ
Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ

12
Спеціальність

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії

ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра

Назва освітньої програми

Структурний підрозділ

Електронні прилади та пристрої
Акустичні електронні системи та
технології обробки акустичної
інформації
Електронні системи мультимедіа та
засоби Інтернету речей

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

Кафедра телекомунікаційних систем ІТС
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС
Кафедра телекомунікацій ІТС
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ
Кафедра теоретичних основ радіотехінки РТФ
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури РТФ
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ
Кафедра телекомунікаційних систем ІТС

Інформаційно-комунікаційні технології

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС

Інженерія та програмування
інфокомунікацій

Кафедра телекомунікацій ІТС

Інформаційно-обчислювальні засоби
радіоелектронних систем

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
ФЕЛ

Радіосистемна інженерія

Кафедра теоретичних основ радіотехінки РТФ

Радіотехнічні інформаційні технології

Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ

Інтелектуальні технології
мікросистемної радіоелектронної
техніки

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури РТФ

13
Спеціальність

173 Авіоніка

184 Гірництво

186 Видавництво та
поліграфія
227 Фізична терапія,
ерготерапія
231 Соціальна робота
281 Публічне
управління та
адміністрування

Тип освітньої програми
та рівень вищої освіти1
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОНП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП бакалавра
ОПП магістра
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОНП доктора філософії
ОПП магістра
ОПП бакалавра
ОПП бакалавра

Назва освітньої програми

Структурний підрозділ

Радіозв'язок і оброблення сигналів

Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ

Спеціальні телекомунікаційні системи

Спеціальна кафедра № 3 ІСЗЗІ

Системи керування літальними
апаратами та комплексами

Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ

Геоінженерія

Кафедра геоінженерії ІЕЕ

Видавництво та поліграфія
Технології друкованих і електронних
видань

Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ
Кафедра репрографії ВПІ

Фізична терапія, ерготерапія

Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ

Фізична терапія
Міжнародні соціальні проекти та
волонтерська діяльність
Публічне управління та
адміністрування
Публічне адміністрування та
електронне урядування
Адміністративний менеджмент
Електронне урядування

Кафедра філософії ФСП
Кафедра теорії та практики управління ФСП

1
Додаток 2 до наказу №1/131 від 01.04. 2020 р.
(зі змінами внесеними
наказом №1/176 від 12.05.2020 р.
наказом № 1/230 від 08.07.2020 р.
наказом № 1/288 від 21.09.2020 р.)

Гаранти освітніх програм за спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Коренюк Юрій Олександрович – гарант ОПП бакалавра «Образотворче мистецтво», доцент
кафедри графіки ВПІ, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Оляніна Світлана Валеріївна – гарант ОПП магістра «Образотворче мистецтво», професор
кафедри графіки ВПІ, доктор мистецтвознавства, доцент.

032 Історія та археологія
Костилєва Світлана Олександрівна – гарант ОНП доктора філософії «Історія», завідувач кафедри
історії ФСП, д.істор.н., професор.

033 Філософія
Новіков Борис Володимирович – гарант ОНП доктора філософії «Філософія», в.о. завідувача
кафедри філософії ФСП, д.філос.н., професор.

035 Філологія
Іщенко Ніна Григорівна– гарант ОНП доктора філософії «Філологія», професор кафедри теорії,
практики та перекладу англійської мови ФЛ, д.філол.н., професор;
Демиденко Ольга Павлівна – гарант ОПП бакалавра «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша – англійська», доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської
мови ФЛ, к.пед.н., доцент;
Лазебна Олена Анатоліївна – гарант ОПП бакалавра «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша – німецька», доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови
ФЛ, к.філол.н., доцент;
Куликова Вікторія Григорівна – гарант ОПП бакалавра «Романські мови та літератури (переклад
включно), перша – французька», доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької
мови ФЛ, к.філол.н., доцент;
Глінка Наталія Вікторівна – гарант ОПП магістра «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша – англійська», доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської
мови ФЛ, к.філол.н., доцент;
Туришева Оксана Олегівна – гарант ОПП магістра «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша – німецька», доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови
ФЛ, к.філол.н., доцент;
Буць Жанна Володимирівна – гарант ОПП магістра «Романські мови та літератури (переклад
включно), перша – французька», доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької
мови ФЛ, к.філол.н., доцент.

051 Економіка
Войтко Сергій Васильович – гарант ОНП доктора філософії «Економіка», завідувач кафедри
міжнародної економіки ФММ, д.е.н., професор;
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Тульчинська Світлана Олександрівна – гарант ОПП магістра «Економіка бізнес-підприємства»,
професор кафедри економіки і підприємництва ФММ, д.е.н., професор;
Кузьмінська Наталія Леонідівна – гарант ОПП бакалавра «Економіка бізнес-підприємства»,
доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н., доцент;
Жуковська Ольга Анатоліївна – гарант ОПП магістра «Економічна кібернетика», доцент
кафедри математичного моделювання економічних систем ФММ, к.ф.-м.н., доцент;
Фартушний Іван Дмитрович – гарант ОПП бакалавра «Економічна кібернетика», доцент
кафедри математичного моделювання економічних систем ФММ, к.ф.-м.н., доцент;
Корогодова Олена Олександрівна – гарант ОПП магістра «Міжнародна економіка», доцент
кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., доцент;
Черненко Наталія Олександрівна – гарант ОПП бакалавра «Міжнародна економіка», доцент
кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., доцент;
Рощина Надія Василівна – гарант ОПП бакалавра «Управління персоналом та економіка праці»,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ФММ, к.е.н., доцент.

053 Психологія
Волянюк Наталія Юріївна – гарант ОНП доктора філософії «Психологія», завідувач кафедри
психології і педагогіки ФСП, д.психол.н., професор.

054 Соціологія
Кутуєв Павло Володимирович – гарант ОНП доктора філософії «Соціологія», завідувач кафедри
соціології ФСП, д.соц.н., професор;
Єнін Максим Наімович – гарант ОПП бакалавра «Врегулювання конфліктів та медіація», доцент
кафедри соціології ФСП, к.соц.н., доцент;
Коржов Геннадій Олександрович – гарант ОПП магістра «Врегулювання конфліктів та
медіація», доцент кафедри соціології ФСП, к.соц.н., доцент.

061 Журналістика
Тріщук Ольга Володимирівна – гарант ОНП доктора філософії «Соціальні комунікації,
журналістика», завідувач кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, доктор наук із
соціальних комунікацій, професор;
Фіголь Надія Миколаївна – гарант ОНП магістра «Видавнича справа та редагування», доцент
кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.філол.н., доцент;
Побідаш Ірина Леонідівна – гарант ОПП магістра «Видавнича справа та редагування», доцент
кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.філол.н., доцент;
Левчук Олена Миколаївна – гарант ОПП бакалавра «Видавнича справа та редагування», доцент
кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.філол.н., доцент;
Фіялка Світлана Борисівна – гарант ОНП магістра «Реклама і звʾязки з громадськістю», доцент
кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, кандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент;
Магда Євген Валерійович – гарант ОПП магістра «Реклама і звʾязки з громадськістю», доцент
кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.політ.н., доцент;
Балюн Оксана Олександрівна – гарант ОПП бакалавра «Реклама і звʾязки з громадськістю»,
доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.істор.н., доцент.
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073 Менеджмент
Бояринова Катерина Олександрівна – гарант ОНП доктора філософії «Менеджмент», доцент
кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент;
Сухорукова Ольга Аркадіївна – гарант ОПП бакалавра «Медіаменеджмент та адміністрування у
видавничо-полірафічній галузі», доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної
галузі ВПІ, к.е.н., доцент;
Сухоруков Аркадій Ісмаїлович – гарант ОНП магістра «Медіаменеджмент та адміністрування у
видавничо-поліграфічній галузі», професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної
галузі ВПІ, д.е.н., професор;
Кваско Алла Володимирівна – гарант ОПП магістра «Медіаменеджмент та адміністрування у
видавничо-поліграфічній галузі», доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної
галузі ВПІ, к.е.н., доцент;
Дергачова Вікторія Вікторівна – гарант ОПП бакалавра «Менеджмент і бізнес-адміністрування»,
завідувач кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., професор;
Жигалкевич Жанна Михайлівна – гарант ОПП магістра «Менеджмент і бізнес-адміністрування»,
доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент;
Кравченко Марина Олегівна – гарант ОПП магістра «Менеджмент інвестицій та інновацій»,
професор кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент;
Дунська Алла Рашидівна – гарант ОПП магістра «Менеджмент міжнародного бізнесу»,
професор кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент;
Луценко Ірина Сергіївна – гарант ОПП магістра «Логістика», доцент кафедри менеджменту
ФММ, к.е.н., доцент;
Глущенко Ярослава Іванівна – гарант ОПП магістра «Управління у сфері обороннопромислового комплексу», доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., доцент.

075 Маркетинг
Шульгіна Людмила Михайлівна – гарант ОНП доктора філософії «Маркетинг», професор
кафедри промислового маркетингу ФММ, д.е.н., професор;
Зозульов Олександр Вікторович – гарант ОПП магістра «Промисловий маркетинг», професор
кафедри промислового маркетингу ФММ, к.е.н., професор;
Кубишина Надія Сергіївна – гарант ОПП бакалавра «Промисловий маркетинг», доцент кафедри
промислового маркетингу ФММ, к.е.н., доцент;
Писаренко Наталія Леонідівна – гарант ОПП бакалавра «Бізнес-аналітика», доцент кафедри
промислового маркетингу ФММ, к.е.н., доцент.

081 Право
Маріц Дарія Олександрівна – гарант ОНП доктора філософії «Право», в.о. завідувача кафедри
публічного права ФСП, д.ю.н., доцент;
Лук'янчиков Євген Дмитрович – гарант ОПП магістра «Інформаційне право та право
інтелектуальної власності», професор кафедри інформаційного права та права
інтелектуальної власності ФСП, д.ю.н., професор;
Бакалінська Ольга Олегівна – гарант ОПП магістра «Господарське та адміністративне право і
процес», професор кафедри господарського та адміністративного права ФСП, д.ю.н., доцент;
Попов Костянтин Леонідович – гарант ОПП бакалавра «Право», доцент кафедри публічного
права ФСП, к.ю.н., доцент.
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091 Біологія
Галкін Олександр Юрійович – гарант ОНП доктора філософії «Прикладна біологія», завідувач
кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ, д.б.н., професор.

101 Екологія
Гомеля Микола Дмитрович – гарант ОНП доктора філософії «Екологія», завідувач кафедри
екології та технології рослинних полімерів ІХФ, д.т.н., професор.
Іваненко Олена Іванівна – гарант ОНП магістра «Екологічна безпека», доцент кафедри екології
та технології рослинних полімерів ІХФ, к.т.н., доцент;
Вембер Валерія Володимирівна – гарант ОПП магістра «Екологічна безпека», доцент кафедри
екології та технології рослинних полімерів ІХФ, к.б.н., старший науковий співробітник;
Носачова Юлія Вікторівна – гарант ОПП бакалавра «Екологічна безпека», доцент кафедри
екології та технології рослинних полімерів ІХФ, к.т.н., доцент;
Ремез Наталія Сергіївна – Гарант ОНП магістра «Інженерна екологія та ресурсозбереження»,
професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор;
Ткачук Костянтин Костянтинович – Гарант ОПП магістра «Інженерна екологія та
ресурсозбереження», професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор;
Дичко Аліна Олегівна – Гарант ОПП бакалавра «Інженерна екологія та ресурсозбереження»,
професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор.

104 Фізика та астрономія
Решетняк Сергій Олександрович – гарант ОНП доктора філософії «Фізика», професор кафедри
загальної та експериментальної фізики ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Котовський Віталій Йосипович – гарант ОНП магістра «Комп'ютерне моделювання фізичних
процесів», завідувач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ, д.т.н., професор;
Горшков В'ячеслав Миколайович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерне моделювання фізичних
процесів», професор кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ, д.ф.-м.н.,
професор;
Ужва Валерій Іванович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерне моделювання фізичних
процесів», доцент кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ, к.ф.-м.н., доцент.

105 Прикладна фізика та наноматеріали
Воронов Сергій Олександрович – гарант ОНП доктора філософії «Прикладна фізика», в.о.
завідувача кафедри прикладної фізики, професор кафедри прикладної фізики ФТІ, д.т.н.,
професор;
Монастирський Геннадій Євгенович – гарант ОНП магістра «Прикладна фізика», доцент
кафедри прикладної фізики ФТІ, к.ф.-м.н., доцент;
Пономаренко Сергій Миколайович – гарант ОПП магістра «Прикладна фізика», доцент кафедри
прикладної фізики ФТІ, к.ф.-м.н., доцент;
Іванова Віта Вікторівна – гарант ОПП бакалавра «Прикладна фізика», доцент кафедри
прикладної фізики ФТІ, к.т.н., доцент.

111 Математика
Клесов Олег Іванович – гарант ОНП доктора філософії «Математика», завідувач кафедри
математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Іванов Олександр Володимирович – гарант ОНП магістра «Страхова та фінансова математика»,
професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
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Задерей Петро Васильович – гарант ОПП магістра «Страхова та фінансова математика»,
професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Алєксєєва Ірина Віталіївна – гарант ОПП бакалавра «Страхова та фінансова математика»,
доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ, к.ф.-м.н., доцент;
Швець Олександр Юрійович – гарант ОНП магістра «Математичні та комп'ютерні методи в
моделюванні динамічних систем», професор кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н.,
професор;
Івасишен Степан Дмитрович – гарант ОПП магістра «Математичні та комп'ютерні методи в
моделюванні динамічних систем», професор кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н.,
професор;
Горбачук Володимир Мирославович – гарант ОПП бакалавра «Математичні та комп'ютерні
методи в моделюванні динамічних систем», в.о. завідувача кафедри математичної фізики
ФМФ, д.ф.-м.н., доцент.

113 Прикладна математика
Савчук Михайло Миколайович – гарант ОНП доктора філософії «Прикладна математика», в.о.
завідувача кафедри математичних методів захисту інформації, професор кафедри
математичних методів захисту інформації ФТІ, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАНУ;
Чертов Олег Романович – гарант ОПП магістра «Наука про дані та математичне моделювання»,
завідувач кафедри прикладної математики ФПМ, д.т.н., професор;
Лось Валерій Миколайович – гарант ОНП магістра «Наука про дані та математичне
моделювання», професор кафедри прикладної математики ФПМ, д.ф.-м.н., професор;
Третиник Віолета Вікентіївна – гарант ОПП бакалавра «Наука про дані та математичне
моделювання», доцент кафедри прикладної математики ФПМ, к.ф.-м.н., доцент;
Завадська Людмила Олексіївна – гарант ОНП магістра «Математичні методи криптографічного
захисту інформації», доцент кафедри математичних методів захисту інформації ФТІ, к.ф.м.н., старший науковий співробітник;
Фаль Олексій Михайлович – гарант ОПП магістра «Математичні методи криптографічного
захисту інформації», доцент кафедри математичних методів захисту інформації ФТІ, к.ф.м.н., старший науковий співробітник;
Яковлєв Сергій Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Математичні методи
криптографічного захисту інформації», доцент кафедри математичних методів захисту
інформації ФТІ, к.т.н., доцент;
Качинський Анатолій Броніславович – гарант ОНП магістра «Математичні методи
моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних», професор кафедри інформаційної
безпеки ФТІ, д.т.н., професор;
Смирнов Сергій Анатолійович – гарант ОПП магістра «Математичні методи моделювання,
розпізнавання образів та безпеки даних», доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.м.н., старший науковий співробітник;
Галицька Ірина Євгенівна – гарант ОПП бакалавра «Математичні методи моделювання,
розпізнавання образів та безпеки даних», доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н.,
доцент.

121 Інженерія програмного забезпечення
Дичка Іван Андрійович – гарант ОНП доктора філософії «Інженерія програмного забезпечення»,
декан ФПМ, д.т.н., професор;
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Сулема Євгенія Станіславівна – гарант ОНП магістра «Інженерія програмного забезпечення
мультимедійних та інформаційно-пошукових систем», доцент кафедри програмного
забезпечення комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент;
Олещенко Любов Михайлівна – гарант ОПП магістра «Інженерія програмного забезпечення
мультимедійних та інформаційно-пошукових систем», доцент кафедри програмного
забезпечення комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент;
Онай Микола Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Інженерія програмного забезпечення
мультимедійних та інформаційно-пошукових систем», доцент кафедри програмного
забезпечення комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент;
Дорошенко Анатолій Юхимович – гарант ОНП магістра «Інженерія програмного забезпечення
комп'ютерних систем», професор кафедри автоматики та управління в технічних системах
ФІОТ, д.ф.-м.н., професор;
Новотарський Михайло Анатолійович – гарант ОПП магістра «Інженерія програмного
забезпечення комп'ютерних систем», професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н.,
старший науковий співробітник;
Букасов Максим Михайлович – гарант ОПП бакалавра «Інженерія програмного забезпечення
комп'ютерних систем», доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах
ФІОТ, к.т.н.;
Стеценко Інна Вячеславівна – гарант ОНП магістра «Інженерія програмного забезпечення
інформаційно-управляючих систем», професор кафедри автоматизованих систем обробки
інформації і управління ФІОТ, д.т.н., доцент;
Муха Ірина Павлівна – гарант ОПП магістра «Інженерія програмного забезпечення
інформаційно-управляючих систем», доцент кафедри автоматизованих систем обробки
інформації і управління ФІОТ, к.т.н., доцент;
Крилов Євген Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Інженерія програмного забезпечення
інформаційно-управляючих систем», доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н.,
доцент;
Гаврилко Євген Володимирович – гарант ОНП магістра «Інженерія програмного забезпечення
інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій», професор кафедри автоматизації
проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., професор;
Надашківський Олексій Леонідович – гарант ОПП магістра «Інженерія програмного
забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій», професор кафедри
автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., доцент;
Коваль Олександр Васильович – гарант ОПП бакалавра «Інженерія програмного забезпечення
інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій», в.о. завідувача кафедри
автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент.

122 Комп'ютерні науки
Аушева Наталія Миколаївна – гарант ОНП доктора філософії «Комп'ютерні науки», професор
кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., доцент;
Субач Ігор Юрійович – гарант ОНП доктора філософії «Комп’ютерні системи і технології
спеціального зв’язку», завідувач спеціальної кафедри № 5 ІСЗЗІ, д.т.н., доцент;
Яковів Ігор Богданович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерні системи і технології спеціального
зв'язку», доцент спеціальної кафедри № 5 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Шарадкін Дмитро Михайлович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерні системи і технології
спеціального зв'язку», доцент спеціальної кафедри № 5 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
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Шаповалова Світлана Ігорівна – гарант ОНП магістра «Комп’ютерний моніторинг та
геометричне моделювання процесів та систем», доцент кафедри автоматизації проектування
енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Сидоренко Юлія Всеволодівна – гарант ОПП магістра «Комп’ютерний моніторинг та
геометричне моделювання процесів і систем», доцент кафедри автоматизації проектування
енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Кузьміних Валерій Олександрович – гарант ОПП бакалавра «Комп’ютерний моніторинг та
геометричне моделювання процесів і систем», доцент кафедри автоматизації проектування
енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Зайченко Юрій Петрович – гарант ОНП магістра «Системи і методи штучного інтелекту»,
професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., професор;
Зайченко Олена Юріївна – гарант ОПП магістра «Системи і методи штучного інтелекту»,
професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., доцент;
Мухін Вадим Євгенович – гарант ОПП бакалавра «Системи і методи штучного інтелекту»,
професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., професор;
Кисельов Геннадій Дмитрович – гарант ОНП магістра «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані
розподілені обчислювання», доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н., старший
науковий співробітник;
Стіканов Валерій Юхимович – гарант ОПП магістра «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані
розподілені обчислювання», доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н., старший
науковий співробітник;
Безносик Олександр Юрійович – гарант ОПП бакалавра «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані
розподілені обчислювання», доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н.;
Настенко Євген Арнольдович – гарант ОНП магістра «Комп'ютерні технології в біології та
медицині», завідувач кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, д.б.н., к.т.н., старший
науковий співробітник;
Зубчук Віктор Іванович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерні технології в біології та медицині»,
доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., доцент;
Носовець Олена Костянтинівна – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерні технології в біології та
медицині», доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н.

123 Комп'ютерна інженерія
Стіренко Сергій Григорович – гарант ОНП доктора філософії «Комп'ютерна інженерія»,
завідувач кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., професор;
Кулаков Юрій Олексійович – гарант ОНП магістра «Комп'ютерні системи та мережі», професор
кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., професор;
Жабін Валерій Іванович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерні системи та мережі», професор
кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., професор;
Симоненко Валерій Павлович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерні системи та мережі»,
професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., професор;
Романкевич Віталій Олексійович – гарант ОНП магістра «Системне програмування та
спеціалізовані комп'ютерні системи», завідувач кафедри системного програмування і
спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ, д.т.н., доцент;
Боярінова Юлія Євгеніївна – гарант ОПП магістра «Системне програмування та спеціалізовані
комп'ютерні системи», доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих
комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент;
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Тарасенко-Клятченко Оксана Володимирівна – гарант ОПП бакалавра «Системне
програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи», доцент кафедри системного
програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент.

124 Системний аналіз
Романенко Віктор Демидович – гарант ОНП доктора філософії «Системний аналіз», професор
кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., професор;
Бідюк Петро Іванович – гарант ОНП магістра «Системний аналіз і управління», професор
кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., професор;
Кузнецова Наталія Володимирівна – гарант ОПП магістра «Системний аналіз і управління»,
доцент кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., доцент;
Тимощук Оксана Леонідівна – гарант ОПП бакалавра «Системний аналіз і управління», в.о.
завідувача кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, к.т.н., доцент;
Панкратова Наталія Дмитрівна – гарант ОНП магістра «Системний аналіз фінансового ринку»,
професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., професор;
Данилов Валерій Якович – гарант ОПП магістра «Системний аналіз фінансового ринку»,
професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, д.т.н., професор.

125 Кібербезпека
Новіков Олексій Миколайович – гарант ОНП доктора філософії «Кібербезпека», директор ФТІ,
д.т.н., професор;
Рома Олександр Миколайович – гарант ОНП доктора філософії «Безпека державних
інформаційних ресурсів», завідувач спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, д.т.н., старший науковий
співробітник;
Самойлов Ігор Володимирович – гарант ОПП магістра «Безпека державних інформаційних
ресурсів», доцент спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Застело Герман Ігорович – гарант ОПП бакалавра «Безпека державних інформаційних ресурсів»,
доцент спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Архипов Олександр Євгенійович – гарант ОНП магістра «Системи, технології та математичні
методи кібербезпеки», професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ, д.т.н., професор;
Грайворонський Микола Владленович – гарант ОПП магістра «Системи, технології та
математичні методи кібербезпеки», в.о. завідувача кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.м.н., доцент;
Стьопочкіна Ірина Валеріївна – гарант ОПП бакалавра «Системи, технології та математичні
методи кібербезпеки», доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н.;
Мачуський Євгеній Андрійович – гарант ОНП магістра «Системи технічного захисту
інформації», в.о. завідувача кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації, професор
кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ, д.т.н., професор;
Земляк Олександр Михайлович – гарант ОПП магістра «Системи технічного захисту
інформації», професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ, д.т.н.,
професор;
Прогонов Дмитро Олександрович – гарант ОПП бакалавра «Системи технічного захисту
інформації», доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ, к.т.н., доцент.

126 Інформаційні системи та технології
Теленик Сергій Федорович – гарант ОНП доктора філософії «Інформаційні системи та
технології», декан ФІОТ, д.т.н., професор;
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Ролік Олександр Іванович – гарант ОНП магістра «Інтегровані інформаційні системи», завідувач
кафедри автоматики та управління в технічних системах ФІОТ, д.т.н., професор;
Корнієнко Богдан Ярославович – гарант ОПП бакалавра «Інтегровані інформаційні системи»,
професор кафедри автоматики та управління в технічних системах ФІОТ, д.т.н., професор;
Кравець Петро Іванович – гарант ОПП магістра «Інтегровані інформаційні системи», доцент
кафедри автоматики та управління в технічних системах ФІОТ, к.т.н., старший науковий
співробітник;
Павлов Олександр Анатолійович – гарант ОНП магістра «Інформаційні управляючі системи та
технології», в.о. завідувача кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління
ФІОТ, д.т.н., професор;
Жданова Олена Григорівна – гарант ОПП магістра «Інформаційні управляючі системи та
технології», доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління ФІОТ,
к.т.н., доцент;
Ліщук Катерина Ігорівна – гарант ОПП бакалавра «Інформаційні управляючі системи та
технології», доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління ФІОТ,
к.т.н.;
Пархомей Ігор Ростиславович – гарант ОНП магістра «Інформаційне забезпечення
робототехнічних систем», завідувач кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н., професор;
Ткач Михайло Мартинович – гарант ОПП магістра «Інформаційне забезпечення
робототехнічних систем», доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент;
Стенін Олександр Африканович – гарант ОПП бакалавра «Інформаційне забезпечення
робототехнічних систем», професор кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н., професор.

131 Прикладна механіка
Бобир Микола Іванович – гарант ОНП доктора філософії «Прикладна механіка», директор ММІ,
д.т.н., професор;
Крищук Микола Григорович – гарант ОНП магістра «Динаміка і міцність машин», професор
кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ, д.т.н., професор;
Шукаєв Сергій Миколайович – гарант ОПП магістра «Динаміка і міцність машин», професор
кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ, д.т.н., професор;
Федоров Володимир Миколайович – гарант ОПП бакалавра «Динаміка і міцність машин»,
доцент кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ, к.т.н., доцент;
Петраков Юрій Володимирович – гарант ОНП магістра «Технології машинобудування»,
завідувач кафедри технології машинобудування ММІ, д.т.н., професор;
Кореньков Володимир Миколайович – гарант ОПП магістра «Технології машинобудування»,
доцент кафедри технології машинобудування ММІ, к.т.н., доцент;
Лашина Юлія Вікторівна – гарант ОПП бакалавра «Технології машинобудування», доцент
кафедри технології машинобудування ММІ, к.т.н., доцент;
Калюжний Володимир Леонідович – гарант ОНП магістра «Прикладна механіка пластичності
матеріалів», професор кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ, д.т.н.,
професор;
Орлюк Михайло Володимирович – гарант ОПП магістра «Прикладна механіка пластичності
матеріалів», доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ, к.т.н., доцент;
Горностай Вадим Миколайович – гарант ОПП бакалавра «Прикладна механіка пластичності
матеріалів», доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ, к.т.н., доцент;
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Тітов Вячеслав Андрійович – гарант ОНП магістра «Технології виробництва літальних
апаратів», завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ, д.т.н.,
професор;
Гожій Сергій Петрович – гарант ОПП магістра «Технології виробництва літальних апаратів»,
професор кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ, д.т.н., доцент;
Борис Руслан Степанович – гарант ОПП бакалавра «Технології виробництва літальних
апаратів», доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ, к.т.н., доцент;
Струтинський Василь Борисович – гарант ОНП магістра «Технології комп'ютерного
конструювання верстатів, роботів та машин», професор кафедри конструювання машин ММІ,
д.т.н., професор;
Саленко Олександр Федорович – гарант ОПП магістра «Технології комп'ютерного
конструювання верстатів, роботів та машин», професор кафедри конструювання машин ММІ,
д.т.н., професор;
Ромашко Алла Сазонівна – гарант ОПП бакалавра «Технології комп'ютерного конструювання
верстатів, роботів та машин», доцент кафедри конструювання машин ММІ, к.т.н., доцент;
Охріменко Олександр Анатолійович – гарант ОНП магістра «Інструментальні системи
інженерного дизайну», професор кафедри конструювання машин ММІ, д.т.н., доцент;
Адаменко Юрій Іванович – гарант ОПП магістра «Інструментальні системи інженерного
дизайну», доцент кафедри конструювання машин ММІ, к.т.н., доцент;
Вовк В‘ячеслав Володимирович
– гарант ОПП бакалавра «Інструментальні системи
інженерного дизайну», доцент кафедри конструювання машин ММІ, к.т.н., доцент;
Губарев Олександр Павлович – гарант ОНП магістра «Автоматизовані та роботизовані механічні
системи», професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ, д.т.н.,
професор;
Узунов Олександр Васильович – гарант ОПП магістра «Автоматизовані та роботизовані
механічні системи», професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ,
д.т.н., професор;
Ганпанцурова Оксана Сергіївна – гарант ОПП бакалавра «Автоматизовані та роботизовані
механічні системи», доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ,
к.т.н., доцент;
Гондлях Олександр Володимирович – гарант ОПП магістра «Інжиніринг паковань та
пакувального обладнання», в.о. завідувача кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування ІХФ, д.т.н., професор;
Карвацький Антон Янович – гарант ОНП магістра «Інжиніринг паковань та пакувального
обладнання», професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
ІХФ, д.т.н., професор;
Сокольський Олександр Леонідович – гарант ОПП бакалавра «Інжиніринг паковань та
пакувального обладнання», доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування ІХФ, к.т.н., доцент;
Фомічов Сергій Костянтинович – гарант ОНП магістра «Технологічні системи інженерії з'єднань
і поверхонь», професор кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні ІМЗ, д.т.н.,
професор;
Смирнов Ігор Володимирович – гарант ОПП магістра «Технологічні системи інженерії з'єднань і
поверхонь», завідувач кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні ІМЗ, д.т.н.,
професор;
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Скачков Ігор Олегович – гарант ОПП бакалавра «Технологічні системи інженерії з'єднань і
поверхонь», доцент кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні ІМЗ, к.т.н.,
доцент;
Квасницький Віктор Вячеславович – гарант ОНП магістра «Технології та інжиніринг у
зварюванні», завідувач кафедри зварювального виробництва ІМЗ, д.т.н., професор;
Кузнецов Валерій Дмитрович – гарант ОПП магістра «Технології та інжиніринг у зварюванні»,
професор кафедри зварювального виробництва ІМЗ, д.т.н., професор;
Прохоренко Одарка Володимирівна – гарант ОПП бакалавра «Технології та інжиніринг у
зварюванні», доцент кафедри зварювального виробництва ІМЗ, к.т.н., доцент;
Головко Леонід Федорович – гарант ОНП магістра «Лазерна техніка та комп'ютеризовані
процеси фізико-технічної обробки», професор кафедри лазерної техніки та фізико-технічних
технологій ІМЗ, д.т.н., професор;
Джемелінський Віталій Васильович – гарант ОПП магістра «Лазерна техніка та
комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки», професор кафедри лазерної техніки та
фізико-технічних технологій ІМЗ, к.т.н., професор;
Кагляк Олексій Дмитрович – гарант ОПП бакалавра «Лазерна техніка та комп'ютеризовані
процеси фізико-технічної обробки», доцент кафедри лазерної техніки та фізико-технічних
технологій ІМЗ, к.т.н., доцент.

132 Матеріалознавство
Лобода Петро Іванович – гарант ОНП доктора філософії «Матеріалознавство», декан ІФФ, д.т.н.,
професор;
Волошко Світлана Михайлівна – гарант ОНП магістра «Металофізичні процеси та їх
комп'ютерне моделювання», в.о. завідувача кафедри фізики металів ІМЗ, д.ф.-м.н., професор;
Макогон Юрій Миколайович – гарант ОПП магістра «Металофізичні процеси та їх комп'ютерне
моделювання», професор кафедри фізики металів ІМЗ, д.т.н., професор;
Іващенко Євген Вадимович – гарант ОПП бакалавра «Металофізичні процеси та їх комп'ютерне
моделювання», доцент кафедри фізики металів ІМЗ, к.т.н., доцент;
Зауличний Ярослав Васильович – гарант ОНП магістра «Металознавство та комп'ютерне
моделювання процесів термічної обробки», завідувач кафедри металознавства та термічної
обробки ІМЗ, д.ф.-м.н., професор;
Бобина Марина Миколаївна – гарант ОПП магістра «Металознавство та комп'ютерне
моделювання процесів термічної обробки», доцент кафедри металознавства та термічної
обробки ІМЗ, к.т.н., доцент;
Аршук Марина Віталіївна – гарант ОПП бакалавра «Металознавство та комп'ютерне
моделювання процесів термічної обробки», старший викладач кафедри металознавства та
термічної обробки ІМЗ, к.т.н.;
Богомол Юрій Іванович – гарант ОНП магістра «Нанотехнології та комп'ютерний дизайн
матеріалів», доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ,
д.т.н., доцент;
Бірюкович Ліна Олегівна – гарант ОПП магістра «Нанотехнології та комп'ютерний дизайн
матеріалів», доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ,
к.т.н., доцент;
Степанов Олег Васильович – гарант ОПП бакалавра «Нанотехнології та комп'ютерний дизайн
матеріалів», доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ,
к.т.н., доцент.
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133 Галузеве машинобудування
Корнієнко Ярослав Микитович – гарант ОНП доктора філософії «Галузеве машинобудування»,
завідувач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ, д.т.н.,
професор;
Марчевський Віктор Миколайович – гарант ОНП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії», професор кафедри машин та апаратів хімічних
і нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., професор;
Степанюк Андрій Романович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії», доцент кафедри машин та апаратів хімічних і
нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., доцент;
Семінський Олександр Олегович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії», доцент кафедри машин та апаратів хімічних і
нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., доцент;
Щербина Валерій Юрійович – гарант ОНП магістра «Інжинирінг обладнання виробництв
полімерних та будівельних матеріалів і виробів», професор кафедри хімічного, полімерного
та силікатного машинобудування ІХФ, д.т.н., професор;
Сівецький Володимир Іванович – гарант ОПП магістра «Інжиніринг обладнання виробництв
полімерних та будівельних матеріалів і виробів», професор кафедри хімічного, полімерного
та силікатного машинобудування ІХФ, к.т.н., професор;
Сідоров Дмитро Едуардович – гарант ОПП бакалавра «Інжиніринг обладнання виробництв
полімерних та будівельних матеріалів і виробів», доцент кафедри хімічного, полімерного та
силікатного машинобудування ІХФ, к.т.н., доцент;
Мельник Вікторія Миколаївна – гарант ОНП магістра «Обладнання фармацевтичних та
біотехнологічних виробництв», професор кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, д.т.н.,
професор;
Ружинська Людмила Іванівна – гарант ОПП магістра «Обладнання фармацевтичних та
біотехнологічних виробництв», доцент кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, к.т.н., доцент;
Шибецький Владислав Юрійович – гарант ОПП бакалавра «Обладнання фармацевтичних та
біотехнологічних виробництв», доцент кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, к.т.н., доцент;
Шевчук Анатолій Васильович – гарант ОНП магістра «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»,
професор кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ, д.т.н., професор;
Шостачук Юрій Олександрович – гарант ОПП магістра «Комп'ютеризовані поліграфічні
системи», доцент кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ, к.т.н.,
доцент;
Іванко Андрій Іванович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»,
доцент кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ, к.т.н., доцент.

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Кабанячий Володимир Володимирович – гарант ОНП доктора філософії «Авіаційна та ракетнокосмічна техніка», завідувач кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, д.т.н., професор;
Сухов Віталій Вікторович – гарант ОНП магістра «Літаки і вертольоти», професор кафедри авіата ракетобудування ІАТ, д.т.н., професор;
Зінченко Дмитро Миколайович – гарант ОПП магістра «Літаки і вертольоти», доцент кафедри
авіа- та ракетобудування ІАТ, к.т.н.;
Бондаренко Олександр Миколайович – гарант ОПП бакалавра «Літаки і вертольоти», доцент
кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, к.т.н.;
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Коробко Іван Васильович – гарант ОНП магістра «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних
систем», директор ІАТ, д.т.н., професор;
Мариношенко Олександр Петрович – гарант ОПП магістра «Інженерія авіаційних та ракетнокосмічних систем», доцент кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, к.т.н., доцент;
Архипов Олександр Геннадійович – гарант ОПП бакалавра «Інженерія авіаційних та ракетнокосмічних систем», доцент кафедри приладобудування ПБФ, к.т.н., доцент;

136 Металургія
Мазур Владислав Іустинович – гарант ОНП доктора філософії «Металургія», в.о. завідувача
кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ, д.т.н., професор;
Степанчук Анатолій Миколайович – гарант ОНП магістра «Комп'ютеризовані технології
порошкової металургії», професор кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової
металургії ІМЗ, к.т.н., професор;
Юркова Олександра Іванівна – гарант ОПП магістра «Комп'ютеризовані технології порошкової
металургії», професор кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ,
д.т.н., професор;
Білик Ігор Іванович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютеризовані технології порошкової
металургії», доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ,
к.т.н., доцент;
Михаленков Костянтин Вікторович – гарант ОНП магістра «Спеціальна металургія», професор
кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІМЗ, д.т.н., професор;
Костецький Юрій Віталійович – гарант ОПП магістра «Спеціальна металургія», в.о. завідувача
кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІМЗ, д.т.н., доцент;
Шемет Володимир Жданович – гарант ОПП бакалавра «Спеціальна металургія», доцент
кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІМЗ, к.т.н., доцент;
Ямшинський Михайло Михайлович – гарант ОНП магістра «Комп'ютеризовані процеси лиття»,
в.о. завідувача кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІМЗ, д.т.н.,
доцент;
Сиропоршнєв Леонід Миколайович – гарант ОПП магістра «Комп'ютеризовані процеси лиття»,
доцент кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІМЗ, к.т.н., доцент;
Гурія Ірина Миранівна – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютеризовані процеси лиття», доцент
кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІМЗ, к.т.н., доцент.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Яндульський Олександр Станіславович – гарант ОНП доктора філософії «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка», декан ФЕА, д.т.н., професор;
Толочко Ольга Іванівна – гарант ОНП магістра «Управління, захист та автоматизація
енергосистем», в.о. завідувача кафедри автоматизації енергосистем відновлюваних джерел
енергії ФЕА, д.т.н., професор;
Марченко Анатолій Андрійович – гарант ОПП магістра «Управління, захист та автоматизація
енергосистем», доцент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, к.т.н., доцент;
Дмитренко Олександр Олексійович – гарант ОПП бакалавра «Управління, захист та
автоматизація енергосистем», доцент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, к.т.н.,
доцент;
Кудря Степан Олександрович – гарант ОНП магістра «Нетрадиційні та відновлювані джерела
енергії», в.о. завідувача кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, д.т.н., професор;
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Головко Володимир Михайлович – гарант ОПП магістра «Нетрадиційні та відновлювані
джерела енергії», професор кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, д.т.н., професор;
Будько Василь Іванович – гарант ОПП бакалавра «Нетрадиційні та відновлювані джерела
енергії», доцент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, д.т.н., доцент;
Костерєв Микола Володимирович – гарант ОНП магістра «Електричні станції», професор
кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, д.т.н., професор;
Бардик Євген Іванович – гарант ОПП магістра «Електричні станції», доцент кафедри
відновлюваних джерел енергії ФЕА, к.т.н., доцент;
Остапчук Олександр Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Електричні станції», доцент
кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, д.т.н., доцент;
Кирик Валерій Валентинович – гарант ОНП магістра «Електричні системи і мережі», завідувач
кафедри електричних мереж та систем ФЕА, д.т.н., професор;
Баженов Володимир Андрійович – гарант ОПП магістра «Електричні системи і мережі», доцент
кафедри електричних мереж та систем ФЕА, к.т.н., доцент;
Казанський Сергій Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Електричні системи і мережі»,
доцент кафедри електричних мереж та систем ФЕА, к.т.н., доцент;
Островерхов Микола Якович – гарант ОНП магістра «Електротехнічні пристрої та
електротехнологічні комплекси», завідувач кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, д.т.н.,
професор;
Бржезицький Володимир Олександрович – гарант ОПП магістра «Електротехнічні пристрої та
електротехнологічні комплекси», професор кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, д.т.н.,
професор;
Троценко Євгеній Олександрович – гарант ОПП бакалавра «Електротехнічні пристрої та
електротехнологічні комплекси», доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, к.т.н.,
доцент;
Шинкаренко Василь Федорович – гарант ОНП магістра «Електричні машини і апарати»,
завідувач кафедри електромеханіки ФЕА, д.т.н., професор;
Васьковський Юрій Миколайович – гарант ОПП магістра «Електричні машини і апарати»,
професор кафедри електромеханіки ФЕА, д.т.н., професор;
Шиманська Анна Анатоліївна – гарант ОПП бакалавра «Електричні машини і апарати», доцент
кафедри електромеханіки ФЕА, к.т.н.;
Пересада Сергій Михайлович – гарант ОНП магістра «Електромеханічні системи автоматизації,
електропривод та електромобільність», завідувач кафедри автоматизації електромеханічних
систем та електроприводу ФЕА, д.т.н., професор;
Ковбаса Сергій Миколайович – гарант ОПП магістра «Електромеханічні системи автоматизації,
електропривод та електромобільність», доцент кафедри автоматизації електромеханічних
систем та електроприводу ФЕА, к.т.н., доцент;
Бур'ян Сергій Олександрович – гарант ОПП бакалавра «Електромеханічні системи
автоматизації, електропривод та електромобільність», доцент кафедри автоматизації
електромеханічних систем та електроприводу ФЕА, к.т.н., доцент;
Денисюк Сергій Петрович – гарант ОНП магістра «Енергетичний менеджмент та
енергоефективні технології», директор ІЕЕ, д.т.н., професор;
Находов Володимир Федорович – гарант ОПП магістра «Енергетичний менеджмент та
енергоефективні технології», доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, д.т.н., доцент;
Дерев'янко Денис Григорович – гарант ОПП бакалавра «Енергетичний менеджмент та
енергоефективні технології», старший викладач кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н.;
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Попов Володимир Андрійович – гарант ОНП магістра «Системи забезпечення споживачів
електричною енергією», завідувач кафедри електропостачання ІЕЕ, д.т.н., доцент;
Федосенко Микола Миколайович – гарант ОПП магістра «Системи забезпечення споживачів
електричною енергією», доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Ткаченко Вадим Владиславович – гарант ОПП бакалавра «Системи забезпечення споживачів
електричною енергією», доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н.;
Розен Віктор Петрович – гарант ОНП магістра «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних
комплексів», завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами
ІЕЕ, д.т.н., професор;
Чермалих Олександр Валентинович – гарант ОПП магістра «Інжиніринг автоматизованих
електротехнічних комплексів», доцент кафедри автоматизації управління електротехнічними
комплексами ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Данілін Олександр Валерійович – гарант ОПП бакалавра «Інжиніринг автоматизованих
електротехнічних комплексів», доцент кафедри автоматизації управління електротехнічними
комплексами ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Шевчук Степан Прокопович – гарант ОНП магістра «Електромеханічні та мехатронні системи
енергоємних виробництв», завідувач кафедри електромеханічного обладнання енергоємних
виробництв ІЕЕ, д.т.н., професор;
Зайченко Стефан Володимирович – гарант ОПП магістра «Електромеханічні та мехатронні
системи енергоємних виробництв», професор кафедри електромеханічного обладнання
енергоємних виробництв ІЕЕ, д.т.н., професор;
Сліденко Віктор Михайлович – гарант ОПП бакалавра «Електромеханічні та мехатронні
системи енергоємних виробництв», доцент кафедри електромеханічного обладнання
енергоємних виробництв ІЕЕ, д.т.н., доцент.

142 Енергетичне машинобудування
Туз Валерій Омелянович – гарант ОНП доктора філософії «Енергетичне машинобудування»,
завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ, д.т.н.,
професор;
Рогачов Валерій Андрійович – гарант ОНП магістра «Інженерія і комп'ютерні технології
теплоенергетичних систем», доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, к.т.н., старший науковий співробітник;
Мариненко Володимир Іванович – гарант ОПП магістра «Інженерія і комп'ютерні технології
теплоенергетичних систем», доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, к.т.н., старший науковий співробітник;
Воробйов Микита Валерійович – гарант ОПП бакалавра «Інженерія і комп'ютерні технології
теплоенергетичних систем», старший викладач кафедри атомних електричних станцій і
інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н.

143 Атомна енергетика
Письменний Євген Миколайович – гарант ОНП доктора філософії «Атомна енергетика», декан
ТЕФ, д.т.н., професор;
Кравець Володимир Юрійович – гарант ОНП магістра «Атомні електричні станції», професор
кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ, д.т.н., старший
науковий співробітник;
Коньшин Валерій Іванович – гарант ОПП магістра «Атомні електричні станції», доцент кафедри
атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент;
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Бібік Тимофій Вікторович – гарант ОПП бакалавра «Атомні електричні станції», старший
викладач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н.;
Лещенко Борис Юхимович – гарант ОПП магістра «Фізичний захист та облік і контроль ядерних
матеріалів», доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ,
к.ф.-м.н., доцент.

144 Теплоенергетика
Черноусенко Ольга Юріївна – гарант ОНП доктора філософії «Теплоенергетика», завідувач
кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ, д.т.н.,
професор;
Дешко Валерій Іванович – гарант ОНП магістра «Енергетичний менеджмент та інжиніринг
теплоенергетичних систем», завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, д.т.н.,
професор;
Шкляр Віктор Іванович – гарант ОПП магістра «Енергетичний менеджмент та інжиніринг
теплоенергетичних систем», доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, к.т.н.,
доцент;
Дубровська Вікторія Василівна – гарант ОПП бакалавра «Енергетичний менеджмент та
інжиніринг теплоенергетичних систем», доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження
ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Сорокова Наталія Миколаївна – гарант ОНП магістра «Моделювання і комп'ютерні технології в
теплофізиці», професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
ТЕФ, д.т.н., старший науковий співробітник;
Лебедь Наталія Леонідівна – гарант ОПП магістра «Моделювання і комп'ютерні технології в
теплофізиці», доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ,
к.т.н., доцент;
Семеняко Олександр Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Моделювання і комп'ютерні
технології в теплофізиці», старший викладач кафедри атомних електричних станцій і
інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н.;
Абдулін Михайло Загретдинович – гарант ОНП магістра «Теплові електричні станції», доцент
кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ, д.т.н.,
доцент;
Сірий Олександр Анатолійович – гарант ОПП магістра «Теплові електричні станції», доцент
кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ, к.т.н.,
доцент;
Риндюк Дмитро Вікторович – гарант ОПП бакалавра «Теплові електричні станції», доцент
кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ, к.т.н.,
доцент;
Безродний Михайло Костянтинович – гарант ОНП магістра «Промислова та муніципальна
теплоенергетика і енергозбереження», професор кафедри теоретичної і промислової
теплотехніки ТЕФ, д.т.н., професор;
Фуртат Ірина Едуардівна – гарант ОПП магістра «Промислова та муніципальна теплоенергетика
і енергозбереження», доцент кафедри теоретичної і промислової теппотехніки ТЕФ, к.т.н.,
доцент;
Соломаха Андрій Сергійович – гарант ОПП бакалавра «Промислова та муніципальна
теплоенергетика і енергозбереження», доцент кафедри теоретичної і промислової
теппотехніки ТЕФ, к.т.н., доцент.
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151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Жученко Анатолій Іванович – гарант ОНП доктора філософії «Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології «, завідувач кафедри технічних та програмних засобів автоматизації
ІХФ, д.т.н., професор;
Жученко Олексій Анатолійович – гарант ОНП магістра «Технічні та програмні засоби
автоматизації», доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ, д.т.н.,
доцент;
Цапар Віталій Степанович – гарант ОПП магістра «Технічні та програмні засоби автоматизації»,
доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ, к.т.н, доцент.
Ковалюк Дмитро Олександрович – гарант ОПП бакалавра «Технічні та програмні засоби
автоматизації», доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ, к.т.н.,
доцент;
Бойко Тетяна Владиславівна – гарант ОНП магістра «Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні
виробництва», доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ, к.т.н.,
доцент;
Коржик Михайло Володимирович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерно-інтегровані сталі
хімічні виробництва», доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ,
к.т.н., доцент;
Складанний Денис Миколайович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані сталі
хімічні виробництва», доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ,
к.т.н., доцент;
Волощук Володимир Анатолійович – гарант ОНП магістра «Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології кібер-енергетичних систем», в.о. завідувача кафедри автоматизації
теплоенергетичних процесів ТЕФ, д.т.н., доцент;
Степанець Олександр Васильович – гарант ОПП магістра «Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології кібер-енергетичних систем», доцент кафедри автоматизації
теплоенергетичних процесів ТЕФ, к.т.н., доцент;
Баган Тарас Григорович – гарант ОПП бакалавра «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології кібер-енергетичних систем», доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних
процесів ТЕФ, к.т.н., доцент;
Антонюк Віктор Степанович – гарант ОНП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології
виробництва приладів», професор кафедри виробництва приладів ПБФ, д.т.н., професор;
Безуглий Михайло Олександрович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології
виробництва приладів», доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., доцент;
Філіппова Марина В'ячеславівна – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані технології
виробництва приладів», доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., доцент;
Бурау Надія Іванівна – гарант ОНП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології та системи
навігації і керування», завідувач кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ, д.т.н.,
професор;
Аврутов Вадим Вікторович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології та
системи навігації і керування», доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ,
к.т.н., доцент;
Павловський Олексій Михайлович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані
технології та системи навігації і керування», доцент кафедри приладів і систем орієнтації і
навігації ПБФ, к.т.н., доцент;
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Колобродов Валентин Георгійович – гарант ОНП магістра «Комп'ютерно-інтегровані оптикоелектронні системи та технології», завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних
приладів ПБФ, д.т.н., професор;
Микитенко Володимир Іванович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерно-інтегровані оптикоелектронні системи та технології», доцент кафедри оптичних та оптико-електронних приладів
ПБФ, к.т.н., доцент;
Сокуренко Вячеслав Михайлович – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані оптикоелектронні системи та технології», доцент кафедри оптичних та оптико-електронних приладів
ПБФ, к.т.н., доцент;
Безвесільна Олена Миколаївна – гарант ОНП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування приладів», професор кафедри приладобудування ПБФ, д.т.н., професор;
Киричук Юрій Володимирович – гарант ОПП магістра «Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування приладів», в.о. завідувача кафедри приладобудування ПБФ, д.т.н., доцент;
Котляр Світлана Сергіївна – гарант ОПП бакалавра «Комп'ютерно-інтегровані технології
проектування приладів», асистент кафедри приладобудування ПБФ, к.т.н.;
Протасов Анатолій Георгійович – гарант ОНП магістра «Роботизовані і автоматизовані системи
неруйнівного контролю та діагностики», завідувач кафедри приладів і систем неруйнівного
контролю ПБФ, д.пед.н., професор;
Петрик Валентин Федорович – гарант ОПП магістра «Роботизовані і автоматизовані системи
неруйнівного контролю та діагностики», доцент кафедри приладів і систем неруйнівного
контролю ПБФ, к.т.н., доцент;
Галаган Роман Михайлович – гарант ОПП бакалавра «Роботизовані і автоматизовані системи
неруйнівного контролю та діагностики», доцент кафедри приладів і систем неруйнівного
контролю ПБФ, к.т.н., доцент.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Туз Юліан Михайлович – гарант ОНП доктора філософії «Метрологія та інформаційновимірювальна техніка», професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ,
д.т.н., професор;
Защепкіна Наталія Миколаївна – гарант ОНП магістра «Інформаційні вимірювальні технології
екологічної безпеки», професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ,
д.т.н., професор;
Маркін Максим Олександрович – гарант ОПП магістра «Інформаційні вимірювальні технології
екологічної безпеки», доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ, к.т.н.,
доцент;
Маркіна Ольга Миколаївна – гарант ОПП бакалавра «Інформаційні вимірювальні технології
екологічної безпеки», доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ, к.т.н.;
Єременко Володимир Станіславович – гарант ОНП магістра «Метрологія та вимірювальна
техніка», професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ, д.т.н., доцент;
Яремчук Ніна Антонівна – гарант ОПП магістра «Метрологія та вимірювальна техніка»,
професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ, к.т.н., доцент;
Шведова Вікторія Вікторівна – гарант ОПП бакалавра «Метрологія та вимірювальна техніка»,
доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ, к.т.н., доцент;
Володарський Євген Тимофійович – гарант ОНП магістра «Інформаційні вимірювальні
технології та системи», професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ,
д.т.н., професор;
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Шевченко Костянтин Леонідович – гарант ОПП магістра «Інформаційні вимірювальні
технології та системи», професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ,
д.т.н., доцент;
Стаценко Олексій Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Інформаційні вимірювальні
технології та системи», доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ, к.т.н.,
доцент.

153 Мікро- та наносистемна техніка
Тимофєєв Володимир Іванович – гарант ОНП доктора філософії «Мікро- та наносистемна
техніка», завідувач кафедри електронної інженерії ФЕЛ, д.т.н., професор;
Прокопенко Юрій Васильович – гарант ОНП магістра «Електронні мікро- та наносистеми та
технології», професор кафедри електронної інженерії ФЕЛ, д.т.н., доцент;
Москалюк Володимир Олександрович – гарант ОПП магістра «Електронні мікро- та
наносистеми та технології», професор кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н., професор;
Казміренко Віктор Анатолійович – гарант ОПП бакалавра «Електронні мікро- та наносистеми та
технології», доцент кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Поплавко Юрій Михайлович – гарант ОНП магістра «Мікро- і наноелектроніка», професор
кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, д.ф.-м.н., професор;
Орлов Анатолій Тимофійович – гарант ОПП магістра «Мікро- і наноелектроніка», в.о. завідувача
кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Татарчук Дмитро Дмитрович – гарант ОПП бакалавра «Мікро- і наноелектроніка», доцент
кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент.

161 Хімічні технології та інженерія
Астрелін Ігор Михайлович – гарант ОНП доктора філософії «Хімічні технології та інженерія»,
декан ХТФ, д.т.н., професор;
Мітченко Тетяна Євгеніївна – гарант ОНП магістра «Хімічні технології неорганічних речовин та
водоочищення», професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та
загальної хімічної технології ХТФ, д.т.н., професор;
Толстопалова Наталія Михайлівна – гарант ОПП магістра «Хімічні технології неорганічних
речовин та водоочищення», в.о. завідувача кафедри технології неорганічних речовин,
водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ, к.т.н., доцент;
Сангінова Ольга Вікторівна – гарант ОПП бакалавра «Хімічні технології неорганічних речовин
та водоочищення», доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та
загальної хімічної технології ХТФ, к.т.н., доцент;
Фокін Андрій Артурович – гарант ОНП магістра «Хімічні технології органічних речовин»,
завідувач кафедри органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ, д.х.н., професор;
Приходько Роман Вікторович – гарант ОПП магістра «Хімічні технології органічних речовин»,
доцент кафедри органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ, д.х.н., старший
науковий співробітник;
Родіонов Володимир Миколайович – гарант ОПП бакалавра «Хімічні технології органічних
речовин», доцент кафедри органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ, к.х.н.,
доцент;
Лінючева Ольга Володимирівна – гарант ОНП магістра «Електрохімічні технології неорганічних
і органічних матеріалів», завідувач кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ,
д.т.н., професор;
Погребова Інна Сергіївна – гарант ОПП магістра «Електрохімічні технології неорганічних і
органічних матеріалів», професор кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ,
к.х.н., професор;
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Бик Михайло Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Електрохімічні технології неорганічних
і органічних матеріалів», доцент кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ, к.х.н.,
доцент;
Чигиринець Олена Едуардівна – гарант ОНП магістра «Хімічні технології косметичних засобів
та харчових добавок», завідувач кафедри фізичної хімії ХТФ, д.т.н., професор;
Сокольський Георгій Володимирович – гарант ОПП магістра «Хімічні технології косметичних
засобів та харчових добавок», професор кафедри фізичної хімії ХТФ, д.х.н., професор;
Хрокало Людмила Анатоліївна – гарант ОПП бакалавра «Хімічні технології косметичних
засобів та харчових добавок», доцент кафедри фізичної хімії ХТФ, к.б.н., доцент;
Корнілович Борис Юрійович – гарант ОНП магістра «Хімічні технології неорганічних
керамічних матеріалів», завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ, д.х.н.,
професор;
Племянніков Микола Миколайович – гарант ОПП магістра «Хімічні технології неорганічних
керамічних матеріалів», професор кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ, к.т.н.,
доцент;
Спасьонова Лариса Миколаївна – гарант ОПП бакалавра «Хімічні технології неорганічних
керамічних матеріалів», доцент кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ, к.х.н.,
доцент;
Свідерський Валентин Анатолійович – гарант ОНП магістра «Хімічні технології неорганічних і
органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів», в.о. завідувача кафедри хімічної
технології композиційних матеріалів ХТФ, д.т.н., професор;
Черняк Лев Павлович – гарант ОПП магістра «Хімічні технології неорганічних і органічних
зв'язуючих та композиційних матеріалів», професор кафедри хімічної технології
композиційних матеріалів ХТФ, д.т.н., професор;
Токарчук Володимир Володимирович – гарант ОПП бакалавра «Хімічні технології неорганічних
і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів», доцент кафедри хімічної технології
композиційних матеріалів ХТФ, к.т.н., доцент;
Шаблій Тетяна Олександрівна – гарант ОНП магістра «Промислова екологія та
ресурсоефективні чисті технології», професор кафедри екології та технології рослинних
полімерів ІХФ, д.т.н., професор;
Хохотва Олександр Петрович – гарант ОПП магістра «Промислова екологія та ресурсоефективні
чисті технології», доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ, д.т.н.,
доцент;
Глушко Олена Володимирівна – гарант ОПП бакалавра «Промислова екологія та
ресурсоефективні чисті технології», доцент кафедри екології та технології рослинних
полімерів ІХФ, к.т.н., доцент.

162 Біотехнології та біоінженерія
Голуб Наталія Борисівна – гарант ОНП доктора філософії «Біотехнології», професор кафедри
екобіотехнології та біоенергетики ФБТ, д.т.н., доцент;
Тодосійчук Тетяна Сергіївна – гарант ОНП магістра «Біотехнології», завідувач кафедри
промислової біотехнології ФБТ, д.т.н., доцент;
Клечак Інна Рішардівна – гарант ОПП магістра «Біотехнології», доцент кафедри промислової
біотехнології ФБТ, к.т.н., доцент;
Поліщук Валентина Юріївна – гарант ОПП бакалавра «Біотехнології», доцент кафедри
промислової біотехнології ФБТ, к.т.н.

163 Біомедична інженерія
Шликов Владислав Валентинович – гарант ОНП доктора філософії «Біомедична інженерія», в.о.
завідувача кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, д.т.н., доцент;
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Алхімова Світлана Миколаївна – гарант ОПП магістра «Медична інженерія», доцент кафедри
біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н., доцент;
Делавар-Касмаі Мохаммад – гарант ОПП бакалавра «Медична інженерія», старший викладач
кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н.;
Беспалова Олена Ярославівна – гарант ОПП магістра «Регенеративна та біофармацевтична
інженерія», доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ, к.б.н., старший
науковий співробітник;
Тарасова Лариса Дмитрівна – гарант ОПП бакалавра «Регенеративна та біофармацевтична
інженерія», доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., доцент.

171 Електроніка
Ямненко Юлія Сергіївна – гарант ОНП доктора філософії «Електроніка», в.о. завідувача
кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Терещенко Тетяна Олександрівна – гарант ОНП магістра «Електронні компоненти і системи»,
професор кафедри Електронних пристроїв та систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Вербицький Євген Володимирович – гарант ОПП магістра «Електронні компоненти і системи»,
доцент кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Клен Катерина Сергіївна – гарант ОПП бакалавра «Електронні компоненти і системи», доцент
кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Писаренко Леонід Дмитрович – гарант ОНП магістра «Електронні прилади та пристрої»,
професор кафедри Електронних пристроїв та систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Кузьмичєв Анатолій Іванович – гарант ОПП магістра «Електронні прилади та пристрої»,
професор кафедри Електронних пристроїв та систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Михайлов Сергій Ростиславович – гарант ОПП бакалавра «Електронні прилади та пристрої»,
доцент кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Дідковський Віталій Семенович – гарант ОНП магістра «Акустичні електронні системи та
технології обробки акустичної інформації», професор кафедри Акустичних та
мультимедійних електронних систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Найда Сергій Анатолійович – гарант ОПП магістра «Акустичні електронні системи та технології
обробки акустичної інформації», в.о. завідувача кафедри акустичних та мультимедійних
електронних систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Дрозденко Олександр Іванович – гарант ОПП бакалавра «Акустичні електронні системи та
технології обробки акустичної інформації», доцент кафедри акустичних та мультимедійних
електронних систем ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Власюк Ганна Григорівна – гарант ОНП магістра «Електронні системи мультимедіа та засоби
Інтернету речей», професор кафедри Акустичних та мультимедійних електронних систем
ФЕЛ, д.т.н., професор;
Розорінов Георгій Миколайович – гарант ОПП магістра «Електронні системи мультимедіа та
засоби Інтернету речей», професор кафедри Акустичних та мультимедійних електронних
систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Трапезон Кирило Олександрович – гарант ОПП бакалавра «Електронні системи мультимедіа та
засоби Інтернету речей», доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем
ФЕЛ, к.т.н., доцент.

172 Телекомунікації та радіотехніка
Уривський Леонід Олександрович – гарант ОНП доктора філософії «Телекомунікації та
радіотехніка», завідувач кафедри телекомунікаційних систем ІТС, д.т.н., професор;
Єрохін Віктор Федорович – гарант ОНП доктора філософії «Спеціальні телекомунікаційні
системи», завідувач спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, д.т.н., професор;
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Шолохов Сергій Миколайович – гарант ОПП магістра «Спеціальні телекомунікаційні системи»,
професор спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Голь Владислав Дмитрович – гарант ОПП бакалавра «Спеціальні телекомунікаційні системи»,
доцент спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Мошинська Аліна Валентинівна – гарант ОНП магістра «Телекомунікаційні системи та мережі»,
доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, к.т.н., доцент;
Максимов Володимир Васильович – гарант ОПП магістра «Телекомунікаційні системи та
мережі», доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, к.т.н., доцент;
Григоренко Олена Григорівна – гарант ОПП бакалавра «Телекомунікаційні системи та мережі»,
доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, к.т.н., доцент;
Глоба Лариса Сергіївна – гарант ОНП магістра «Інформаційно-комунікаційні технології»,
завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, д.т.н., професор;
Могилевич Дмитро Ісакович – гарант ОПП магістра «Інформаційно-комунікаційні технології»,
професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, д.т.н., професор;
Ільницький Анатолій Іванович – гарант ОПП бакалавра «Інформаційно-комунікаційні
технології», доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, к.т.н., доцент;
Явіся Валерій Сергійович – гарант ОПП бакалавра «Інженерія та програмування
інфокомунікацій», в.о. завідувача кафедри телекомунікацій ІТС, к.т.н., доцент;
Кравчук Сергій Олександрович – гарант ОНП магістра «Інженерія та програмування
інфокомунікацій», професор кафедри телекомунікацій ІТС, д.т.н., професор;
Романов Олександр Іванович – гарант ОПП магістра «Інженерія та програмування
інфокомунікацій», професор кафедри телекомунікацій ІТС, д.т.н., професор;
Лисенко Олександр Миколайович – гарант ОНП магістра «Інформаційно-обчислювальні засоби
радіоелектронних систем», завідувач кафедри конструювання електронно-обчислювальної
апаратури ФЕЛ, д.т.н., професор;
Кучернюк Павло Валентинович – гарант ОПП магістра «Інформаційно-обчислювальні засоби
радіоелектронних систем», доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної
апаратури ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Яганов Петро Олексійович – гарант ОПП бакалавра «Інформаційно-обчислювальні засоби
радіоелектронних систем», доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної
апаратури ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Дубровка Федір Федорович – гарант ОНП магістра «Радіосистемна інженерія», завідувач
кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, д.т.н., професор;
Найденко Віктор Іванович – гарант ОПП магістра «Радіосистемна інженерія», професор кафедри
теоретичних основ радіотехніки РТФ, д.т.н., професор;
Мартинюк Сергій Євстафійович – гарант ОПП бакалавра «Радіосистемна інженерія», доцент
кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, к.т.н., доцент;
Жук Сергій Якович – гарант ОНП магістра «Радіотехнічні інформаційні технології», завідувач
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ, д.т.н., професор;
Піддубний Володимир Олексійович – гарант ОПП магістра «Радіотехнічні інформаційні
технології», доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ, к.т.н., доцент;
Чмельов Вячеслав Орійович – гарант ОПП бакалавра «Радіотехнічні інформаційні технології»,
доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ, к.т.н., доцент;
Зіньковський Юрій Францевич – гарант ОНП магістра «Інтелектуальні технології
мікросистемної радіоелектронної техніки», професор кафедри радіоконструювання та
виробництва радіоапаратури РТФ, д.т.н., професор;
Нелін Євген Андрійович – гарант ОПП магістра «Інтелектуальні технології мікросистемної
радіоелектронної техніки», завідувач кафедри радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури РТФ, д.т.н., професор;
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Адаменко Юлія Федорівна – гарант ОПП бакалавра «Інтелектуальні технології мікросистемної
радіоелектронної техніки», доцент кафедри радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури РТФ, к.т.н., доцент;
Калюжний Олександр Якович – гарант ОНП магістра «Радіозв'язок та оброблення сигналів»,
професор кафедри радіоприймання та оброблення сигналів РТФ, д.ф.-м.н., професор;
Мовчанюк Андрій Валерійович – гарант ОПП магістра «Радіозв'язок та оброблення сигналів»,
в.о. завідувача кафедри радіоприймання та оброблення сигналів РТФ, к.т.н., доцент;
Сушко Ірина Олександрівна – гарант ОПП бакалавра «Радіозв'язок та оброблення сигналів»,
доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів РТФ, к.т.н., доцент.

173 Авіоніка
Збруцький Олександр Васильович – гарант ОНП доктора філософії «Системи керування
літальними апаратами та комплексами», завідувач кафедри систем керування літальними
апаратами ІАТ, д.т.н., професор;
Черняк Микола Григорович – гарант ОНП магістра «Системи керування літальними апаратами
та комплексами», доцент кафедри систем керування літальними апаратами ІАТ, к.т.н.,
доцент;
Пономаренко Сергій Олексійович – гарант ОПП магістра «Системи керування літальними
апаратами та комплексами», доцент кафедри систем керування літальними апаратами ІАТ,
к.т.н., доцент;
Бурнашев Віталій Віталійович – гарант ОПП бакалавра «Системи керування літальними
апаратами та комплексами», доцент кафедри систем керування літальними апаратами ІАТ,
к.т.н., доцент.

184 Гірництво
Кравець Віктор Георгійович – гарант ОНП доктора філософії «Геоінженерія», професор кафедри
геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор;
Зуєвська Наталя Валеріївна – гарант ОНП магістра «Геоінженерія», професор кафедри
геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., професор;
Стовпник Станіслав Миколайович – гарант ОПП магістра «Геоінженерія», доцент кафедри
геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Ган Анатолій Леонідович – гарант ОПП бакалавра «Геоінженерія», доцент кафедри геоінженерії
ІЕЕ, к.т.н., доцент.

186 Видавництво та поліграфія
Киричок Тетяна Юріївна – гарант ОНП доктора філософії «Видавництво та поліграфія»,
професор кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ, д.т.н., професор;
Киричок Петро Олексійович – гарант ОНП магістра «Технології друкованих і електронних
видань», директор ВПІ, д.т.н., професор;
Хмілярчук Ольга Ілларіонівна – гарант ОПП магістра «Технології друкованих і електронних
видань», доцент кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ, к.т.н., доцент;
Золотухіна Катерина Ігорівна – гарант ОПП бакалавра «Технології друкованих і електронних
видань», доцент кафедри репрографії ВПІ, к.т.н., доцент.

227 Фізична терапія, ерготерапія
Худецький Ігор Юліанович – гарант ОНП доктора філософії «Фізична терапія, ерготерапія»,
завідувач кафедри біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ, д.мед.н., професор;
Копочинська Юлія Володимирівна – гарант ОПП магістра «Фізична терапія «, доцент кафедри
біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ, кандидат з фізичного виховання та спорту, доцент;
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Глиняна Оксана Олександрівна – гарант ОПП бакалавра «Фізична терапія, ерготерапія «, доцент
кафедри біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ, кандидат з фізичного виховання та спорту,
доцент.

231 Соціальна робота
Тесленко Валентин Вікторович – гарант ОПП магістра «Міжнародні соціальні проекти та
волонтерська діяльність», професор кафедри філософії ФСП, д.пед.н., доцент;
Школяр Лілія Володимирівна – гарант ОПП бакалавра «Міжнародні соціальні проекти та
волонтерська діяльність», доцент кафедри філософії ФСП, к.пед.н., доцент.

281 Публічне управління та адміністрування
Іваницька Ольга Михайлівна – гарант ОПП бакалавра «Адміністративний менеджмент», в.о.
завідувача кафедри теорії та практики управління ФСП, професор кафедри теорії та практики
управління ФСП, доктор наук з державного управління, професор;
Чукут Світлана Анатоліївна – гарант ОНП доктора філософії «Публічне управління та
адміністрування», професор кафедри теорії та практики управління ФСП, доктор наук з
державного управління, професор;
Цимбаленко Яна Юріївна – гарант ОПП магістра «Публічне адміністрування та електронне
урядування», доцент кафедри теорії та практики управління ФСП, кандидат наук з
державного управління, доцент;
Архипова Євгенія Олександрівна – гарант ОПП бакалавра «Електронне урядування», доцент
кафедри теорії та практики управління ФСП, к.філос.н., доцент.
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Додаток 3 до наказу №1/131 від 01.04. 2020 р.
(зі змінами внесеними
наказом №1/176 від 12.05.2020 р.
наказом № 1/230 від 08.07.2020 р.
наказом № 1/288 від 21.09.2020 р.)

Склад Науково-методичних комісій університету зі спеціальностей
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Голова НМКУ 023: Жукова Наталія Анатоліївна – професор кафедри графіки ВПІ, доктор
культурології, доцент;
Члени НМКУ 023:
Оляніна Світлана Валеріївна – професор кафедри графіки ВПІ, доктор мистецтвознавства,
доцент;
Коренюк Юрій Олександрович – доцент кафедри графіки ВПІ, кандидат мистецтвознавства,
доцент;
Шалінський Ігор Петрович – доцент кафедри графіки ВПІ, кандидат мистецтвознавства.

032 Історія та археологія
Голова НМКУ 032: Костилєва Світлана Олександрівна – завідувач кафедри історії ФСП,
д.істор.н., професор;
Члени НМКУ 032:
Кізлова Антоніна Анатолівна – доцент кафедри історії ФСП, д.істор.н.;
Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії ФСП, д.істор.н., доцент.

033 Філософія
Голова НМКУ 033: Новіков Борис Володимирович – в.о. завідувача кафедри філософії ФСП,
д.філос.н., професор;
Члени НМКУ 033:
Руденко Тамара Петрівна – доцент кафедри філософії ФСП, к.філос.н., доцент;
Сторіжко Людмила Василівна – професор кафедри філософії ФСП, д.філос.н., професор.

035 Філологія
Голова НМКУ 035: Іщенко Ніна Григорівна– професор кафедри теорії, практики та перекладу
англійської мови ФЛ, д.філол.н., професор;
Члени НМКУ 035:
Буць Жанна Володимирівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови
ФЛ, к.філол.н., доцент;
Глінка Наталія Вікторівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ,
к.філол.н., доцент;
Демиденко Ольга Павлівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
ФЛ, к.пед.н., доцент;
Ібрагімова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу
французької мови ФЛ;
Іщенко Ніна Григорівна – в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
ФЛ, д.філол.н., професор;
Калита Алла Андріївна – в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу французької
мови ФЛ, д.філол.н., професор;
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Куликова Вікторія Григорівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови
ФЛ, к.філол.н., доцент;
Лазебна Олена Анатоліївна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ,
к.філол.н., доцент;
Лисенко Гелена Людвигівна – в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу німецької
мови ФЛ, к.філол.н., доцент;
Саєнко Наталія Семенівна – декан ФЛ, к.пед.н., професор;
Туришева Оксана Олегівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ,
к.філол.н., доцент.

051 Економіка
Голова НМКУ 051: Войтко Сергій Васильович – завідувач кафедри міжнародної економіки
ФММ, д.е.н., професор;
Члени НМКУ 051:
Жуковська Ольга Анатоліївна – доцент кафедри математичного моделювання економічних
систем ФММ, к.ф.-м.н., доцент;
Капустян Володимир Омелянович – завідувач кафедри математичного моделювання
економічних систем ФММ, д.ф.-м.н., професор;
Корогодова Олена Олександрівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н.,
доцент;
Крейдич Ірина Миколаївна – завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ФММ,
д.е.н., професор;
Круш Петро Васильович – в.о. завідувача кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н.,
професор;
Кузьмінська Наталія Леонідівна – доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н.,
доцент;
Рощина Надія Василівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ФММ, к.е.н.,
доцент;
Тульчинська Світлана Олександрівна – професор кафедри економіки і підприємництва ФММ,
д.е.н., професор;
Фартушний Іван Дмитрович – доцент кафедри математичного моделювання економічних систем
ФММ, к.ф.-м.н., доцент;
Черненко Наталія Олександрівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., доцент.

053 Психологія
Голова НМКУ 053: Волянюк Наталія Юріївна – завідувач кафедри психології і педагогіки ФСП,
д.психол.н., професор;
Члени НМКУ 053:
Блохіна Ірина Олександрівна – доцент кафедри психології і педагогіки ФСП, к.психол.н.,
доцент;
Кононець Марія Олександрівна – доцент кафедри психології і педагогіки ФСП, к.психол.н.,
доцент;
Ложкін Георгій Володимирович – професор кафедри психології і педагогіки ФСП, д.психол.н.,
професор;
Москаленко Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри психології і педагогіки ФСП,
к.психол.н.

054 Соціологія
Голова НМКУ 054: Кутуєв Павло Володимирович – завідувач кафедри соціології ФСП, д.соц.н.,
професор;
Члени НМКУ 054:
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Єнін Максим Наімович – доцент кафедри соціології ФСП, к.соц.н., доцент;
Коржов Геннадій Олександрович – доцент кафедри соціології ФСП, к.соц.н., доцент.

061 Журналістика
Голова НМКУ 061: Тріщук Ольга Володимирівна – завідувач кафедри видавничої справи та
редагування ВПІ, доктор наук із соціальних комунікацій, професор;
Члени НМКУ 061:
Балюн Оксана Олександрівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ,
к.істор.н., доцент;
Левчук Олена Миколаївна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.філол.н.,
доцент;
Магда Євген Валерійович – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.політ.н.,
доцент;
Побідаш Ірина Леонідівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.філол.н.,
доцент;
Фіголь Надія Миколаївна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, к.філол.н.,
доцент;
Фіялка Світлана Борисівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування ВПІ, кандидат
наук із соціальних комунікацій, доцент.

073 Менеджмент
Голова НМКУ 073: Дергачова Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри менеджменту ФММ,
д.е.н., професор;
Члени НМКУ 073:
Бояринова Катерина Олександрівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент;
Ганжуров Юрій Семенович – завідувач кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
ВПІ, д.політ.н., професор;
Глущенко Ярослава Іванівна – доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н., доцент;
Дунська Алла Рашидівна – професор кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент;
Жигалкевич Жанна Михайлівна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент;
Кваско Алла Володимирівна – доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
ВПІ, к.е.н., доцент;
Кравченко Марина Олегівна – професор кафедри менеджменту ФММ, д.е.н., доцент;
Луценко Ірина Сергіївна – доцент кафедри менеджменту ФММ, к.е.н., доцент;
Сухоруков Аркадій Ісмаїлович – професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної
галузі ВПІ, д.е.н., професор;
Сухорукова Ольга Аркадіївна – доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
ВПІ, к.е.н., доцент.

075 Маркетинг
Голова НМКУ 075: Шульгіна Людмила Михайлівна – професор кафедри промислового
маркетингу ФММ, д.е.н., професор;
Члени НМКУ 075:
Зозульов Олександр Вікторович – професор кафедри промислового маркетингу ФММ, к.е.н.,
професор;
Кубишина Надія Сергіївна – доцент кафедри промислового маркетингу ФММ, к.е.н., доцент;
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Писаренко Наталія Леонідівна – доцент кафедри промислового маркетингу ФММ, к.е.н.,
доцент;
Солнцев Сергій Олексійович – завідувач кафедри промислового маркетингу ФММ, д.ф.-м.н.,
професор.

081 Право
Голова НМКУ 081: Маріц Дарія Олександрівна – в.о. завідувача кафедри публічного права ФСП,
д.ю.н., доцент;
Члени НМКУ 081:
Бакалінська Ольга Олегівна – професор кафедри господарського та адміністративного права
ФСП, д.ю.н., доцент;
Бевз Світлана Іванівна – в.о. завідувача кафедри господарського та адміністративного права,
доцент кафедри господарського та адміністративного права ФСП, к.ю.н., доцент;
Лук'янчиков Євген Дмитрович – професор кафедри інформаційного права та права
інтелектуальної власності ФСП, д.ю.н., професор;
Мисливий Володимир Андрійович – професор кафедри публічного права ФСП, д.ю.н.,
професор;
Петряєв Сергій Юрійович – завідувач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної
власності ФСП, к.ю.н., доцент;
Попов Костянтин Леонідович – доцент кафедри публічного права ФСП, к.ю.н., доцент;

091 Біологія
Голова НМКУ 091: Галкін Олександр Юрійович – завідувач кафедри трансляційної медичної
біоінженерії ФБМІ, д.б.н., професор;
Члени НМКУ 091:
Беспалова Олена Ярославівна – доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ,
к.б.н., старший науковий співробітник;
Дуган Олексій Мартем'янович – декан ФБТ, д.б.н., професор;
Настенко Євген Арнольдович – завідувач кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, д.б.н.,
старший науковий співробітник;
Тодосійчук Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри кафедри промислової біотехнології ФБТ,
д.т.н., доцент;
Горобець Світлана Василівна - завідувач кафедри біоінформатики ФБТ, д.т.н., професор;
Кузьмінський Євгеній Васильович - професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ,
д.х.н., професор.

101 Екологія
Голова НМКУ 101: Гомеля Микола Дмитрович – завідувач кафедри екології та технології
рослинних полімерів ІХФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 101:
Вембер Валерія Володимирівна – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів
ІХФ, к.б.н., старший науковий співробітник;
Дичко Аліна Олегівна – професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор;
Іваненко Олена Іванівна – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ,
к.т.н., доцент;
Носачова Юлія Вікторівна – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ,
к.т.н., доцент;
Ремез Наталія Сергіївна – професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор;
Ткачук Костянтин Костянтинович – професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н., професор.
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104 Фізика та астрономія
Голова НМКУ 104: Решетняк Сергій Олександрович – професор кафедри загальної та
експериментальної фізики ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Члени НМКУ 104:
Горшков В'ячеслав Миколайович – професор кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла
ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Котовський Віталій Йосипович – завідувач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла
ФМФ, д.т.н., професор;
Ужва Валерій Іванович – доцент кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ, к.ф.м.н., доцент;
Чурсанова Марина Валеріївна – доцент кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ,
к.ф.-м.н., доцент.

105 Прикладна фізика та наноматеріали
Голова НМКУ 105: Воронов Сергій Олександрович – в.о. завідувача кафедри прикладної фізики,
професор кафедри прикладної фізики ФТІ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 105:
Іванова Віта Вікторівна – доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, к.т.н., доцент;
Монастирський Геннадій Євгенович – доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, к.ф.-м.н., доцент;
Пономаренко Сергій Миколайович – доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, к.ф.-м.н., доцент;
Халатов Артем Артемович – в.о. завідувача кафедри фізики енергетичних систем, професор
кафедри фізики енергетичних систем ФТІ, д.т.н., академік НАНУ.

111 Математика
Голова НМКУ 111: Клесов Олег Іванович – завідувач кафедри математичного аналізу та теорії
ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Члени НМКУ 111:
Алєксєєва Ірина Віталіївна – доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей
ФМФ, к.ф.-м.н., доцент;
Горбачук Володимир Мирославович – в.о. завідувача кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.м.н., доцент;
Задерей Петро Васильович – професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей
ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Іванов Олександр Володимирович – професор кафедри математичного аналізу та теорії
ймовірностей ФМФ, д.ф.-м.н., професор;
Івасишен Степан Дмитрович – професор кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н.,
професор;
Швець Олександр Юрійович – професор кафедри математичної фізики ФМФ, д.ф.-м.н.,
професор.

113 Прикладна математика
Голова НМКУ 113: Савчук Михайло Миколайович – в.о. завідувача кафедри математичних
методів захисту інформації, професор кафедри математичних методів захисту інформації ФТІ,
д.ф.-м.н., член-кореспондент НАНУ;
Члени НМКУ 113:
Галицька Ірина Євгенівна – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н., доцент;
Завадська Людмила Олексіївна – доцент кафедри математичних методів захисту інформації ФТІ,
к.ф.-м.н., старший науковий співробітник;
Качинський Анатолій Броніславович – професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ, д.т.н.,
професор;
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Лось Валерій Миколайович – професор кафедри прикладної математики ФПМ, д.ф.-м.н.,
професор;
Смирнов Сергій Анатолійович – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.ф.-м.н., старший
науковий співробітник;
Третиник Віолета Вікентіївна – доцент кафедри прикладної математики ФПМ, к.ф.-м.н., доцент;
Фаль Олексій Михайлович – доцент кафедри математичних методів захисту інформації ФТІ,
к.ф.-м.н., старший науковий співробітник;
Чертов Олег Романович – завідувач кафедри прикладної математики ФПМ, д.т.н., професор;
Яковлєв Сергій Володимирович – доцент кафедри математичних методів захисту інформації
ФТІ, к.т.н., доцент.

121 Інженерія програмного забезпечення
Голова НМКУ 121: Дичка Іван Андрійович – декан ФПМ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 121:
Букасов Максим Михайлович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах
ФІОТ, к.т.н.;
Гаврилко Євген Володимирович – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних
процесів і систем ТЕФ, д.т.н., професор;
Дорошенко Анатолій Юхимович – професор кафедри автоматики та управління в технічних
системах ФІОТ, д.ф.-м.н., професор;
Коваль Олександр Васильович – в.о. завідувача кафедри автоматизації проектування
енергетичних процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Ковальчук Артем Михайлович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних
процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Крилов Євген Володимирович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент;
Легеза Віктор Петрович – в.о. завідувача кафедри програмного забезпечення комп'ютерних
систем ФПМ, д.т.н., професор;
Муха Ірина Павлівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і
управління ФІОТ, к.т.н., доцент;
Надашківський Олексій Леонідович – професор кафедри автоматизації проектування
енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., доцент;
Новотарський Михайло Анатолійович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н.,
старший науковий співробітник;
Олещенко Любов Михайлівна – доцент кафедри програмного забезпечення комп'ютерних
систем ФПМ, к.т.н., доцент;
Онай Микола Володимирович – доцент кафедри програмного забезпечення комп'ютерних
систем ФПМ, к.т.н., доцент;
Павлов Олександр Анатолійович – завідувач кафедри автоматизованих систем обробки
інформації і управління ФІОТ, д.т.н., професор;
Пархомей Ігор Ростиславович – завідувач кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н., професор;
Порєв Віктор Миколайович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н., доцент;
Ролік Олександр Іванович – завідувач кафедри автоматики та управління в технічних системах
ФІОТ, д.т.н., професор;
Стеценко Інна Вячеславівна – професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації і
управління ФІОТ, д.т.н., доцент;
Стіренко Сергій Григорович – завідувач кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н.,
професор;
Сулема Євгенія Станіславівна – доцент кафедри програмного забезпечення комп'ютерних
систем ФПМ, к.т.н., доцент;
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Ульяницька Ксенія Олександрівна – доцент кафедри автоматики та управління в технічних
системах ФІОТ, к.т.н.

122 Комп'ютерні науки
Голова НМКУ 122: Аушева Наталія Миколаївна – професор кафедри автоматизації
проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ, д.т.н., доцент;
Члени НМКУ 122:
Бадаєв Юрій Іванович – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і
систем ТЕФ, д.т.н., професор;
Безносик Олександр Юрійович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н.;
Зайченко Олена Юріївна – професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА,
д.т.н., доцент;
Зайченко Юрій Петрович – професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА,
д.т.н., професор;
Зубчук Віктор Іванович – доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., доцент;
Кисельов Геннадій Дмитрович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н.,
старший науковий співробітник;
Кузьміних Валерій Олександрович – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних
процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Мухін Вадим Євгенович – професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА,
д.т.н., професор;
Настенко Євген Арнольдович – завідувач кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, д.б.н., к.т.н.,
старший науковий співробітник;
Носовець Олена Костянтинівна – доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н.;
Петренко Анатолій Іванович – в.о. завідувача кафедри системного проектування ІПСА, д.т.н.,
професор;
Сидоренко Юлія Всеволодівна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних
процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Стіканов Валерій Юхимович – доцент кафедри системного проектування ІПСА, к.т.н., старший
науковий співробітник;
Шаповалова Світлана Ігорівна – доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних
процесів і систем ТЕФ, к.т.н., доцент;
Яблонський Петро Миколайович – доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та
комп'ютерної графіки ФМФ, к.т.н., доцент.
Голова НМКУ 122 (для ІСЗЗІ): Субач Ігор Юрійович – завідувач спеціальної кафедри № 5
ІСЗЗІ, д.т.н., доцент;
Члени НМКУ 122 (для ІСЗЗІ):
Куліков Василь Михайлович – доцент спеціальної кафедри № 5 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Рябцев Вячеслав Віталійович – доцент спеціальної кафедри № 5 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Шарадкін Дмитро Михайлович – доцент спеціальної кафедри № 5 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Яковів Ігор Богданович – доцент спеціальної кафедри № 5 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент.

123 Комп'ютерна інженерія
Голова НМКУ 123: Стіренко Сергій Григорович – завідувач кафедри обчислювальної техніки
ФІОТ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 123:
Боярінова Юлія Євгеніївна – доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих
комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент;
Жабін Валерій Іванович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., професор;
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Корочкін Олександр Володимирович – доцент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, к.т.н.,
доцент;
Кулаков Юрій Олексійович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н., професор;
Романкевич Віталій Олексійович – завідувач кафедри системного програмування і
спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ, д.т.н., доцент;
Сапсай Тетяна Григорівна – доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих
комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент;
Сергієнко Анастасія Анатоліївна – асистент кафедри обчислювальної техніки ФІОТ;
Симоненко Валерій Павлович – професор кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, д.т.н.,
професор;
Тарасенко-Клятченко Оксана Володимирівна – доцент кафедри системного програмування і
спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ, к.т.н., доцент;

124 Системний аналіз
Голова НМКУ 124: Романенко Віктор Демидович – професор кафедри математичних методів
системного аналізу ІПСА, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 124:
Бідюк Петро Іванович – професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА,
д.т.н., професор;
Данилов Валерій Якович – професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА,
д.т.н., професор;
Кузнецова Наталія Володимирівна – доцент кафедри математичних методів системного аналізу
ІПСА, д.т.н., доцент;
Панкратова Наталія Дмитрівна – професор кафедри математичних методів системного аналізу
ІПСА, д.т.н., професор;
Тимощук Оксана Леонідівна – в.о. завідувача кафедри математичних методів системного аналізу
ІПСА, к.т.н., доцент.

125 Кібербезпека
Голова НМКУ 125: Новіков Олексій Миколайович – директор ФТІ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 125:
Архипов Олександр Євгенійович – професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ, д.т.н.,
професор;
Грайворонський Микола Владленович – в.о. завідувача кафедри інформаційної безпеки ФТІ,
к.ф.-м.н., доцент;
Земляк Олександр Михайлович – професор кафедри фізико-технічних засобів захисту
інформації ФТІ, д.т.н., професор;
Мачуський Євгеній Андрійович – в.о. завідувача кафедри фізико-технічних засобів захисту
інформації, професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ, д.т.н.,
професор;
Прогонов Дмитро Олександрович – доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту
інформації ФТІ, к.т.н., доцент;
Стьопочкіна Ірина Валеріївна – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ, к.т.н.
Голова НМКУ 125 (для ІСЗЗІ): Рома Олександр Миколайович – завідувач спеціальної кафедри
№1 ІСЗЗІ, д.т.н., старший науковий співробітник;
Члени НМКУ 125 (для ІСЗЗІ):
Олексійчук Антон Миколайович – професор спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, д.т.н., доцент;
Самойлов Ігор Володимирович – доцент спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
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Застело Герман Ігорович – доцент спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Кубайчук Оксана Олегівна – професор спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Кулініч Олег Миколайович – доцент спеціальної кафедри № 1 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент.

126 Інформаційні системи та технології
Голова НМКУ 125: Теленик Сергій Федорович – декан ФІОТ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 125:
Жданова Олена Григорівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і
управління ФІОТ, к.т.н., доцент;
Корнієнко Богдан Ярославович – професор кафедри автоматики та управління в технічних
системах ФІОТ, д.т.н., професор;
Кравець Петро Іванович – доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах
ФІОТ, к.т.н., старший науковий співробітник;
Ліщук Катерина Ігорівна – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і
управління ФІОТ, к.т.н.;
Павлов Олександр Анатолійович – в.о. завідувача кафедри автоматизованих систем обробки
інформації і управління ФІОТ, д.т.н., професор;
Пархомей Ігор Ростиславович – завідувач кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н., професор;
Пасько Віктор Петрович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент;
Ролік Олександр Іванович – завідувач кафедри автоматики та управління в технічних системах
ФІОТ, д.т.н., професор;
Стенін Олександр Африканович – професор кафедри технічної кібернетики ФІОТ, д.т.н.,
професор;
Ткач Михайло Мартинович – доцент кафедри технічної кібернетики ФІОТ, к.т.н., доцент.

131 Прикладна механіка
Голова НМКУ 131: Бобир Микола Іванович – директор ММІ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 131:
Адаменко Юрій Іванович – доцент кафедри конструювання машин ММІ, к.т.н., доцент;
Борис Руслан Степанович – доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ,
к.т.н., доцент;
Вірченко Геннадій Анатолійович – професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та
комп'ютерної графіки ФМФ, д.т.н., професор;
Вовк В‘ячеслав Володимирович – доцент кафедри конструювання машин ММІ, к.т.н., доцент;
Ганпанцурова Оксана Сергіївна – доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки та
механотроніки ММІ, к.т.н., доцент;
Гожій Сергій Петрович – професор кафедри технології виробництва літальних апаратів ММІ,
д.т.н., доцент;
Головко Леонід Федорович – професор кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій
ІМЗ, д.т.н., професор;
Гондлях Олександр Володимирович – в.о. завідувача кафедри хімічного, полімерного та
силікатного машинобудування ІХФ, д.т.н., професор;
Горностай Вадим Миколайович – доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів
ММІ, к.т.н., доцент;
Губарев Олександр Павлович – професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки та
механотроніки ММІ, д.т.н., професор;
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Джемелінський Віталій Васильович – професор кафедри лазерної техніки та фізико-технічних
технологій ІМЗ, к.т.н., професор;
Кагляк Олексій Дмитрович – доцент кафедри лазерної техніки та фізико-технічнних технологій
ІМЗ, к.т.н., доцент;
Калюжний Володимир Леонідович – професор кафедри технології виробництва літальних
апаратів ММІ, д.т.н., професор;
Карвацький Антон Янович – професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування ІХФ, д.т.н., професор;
Квасницький Віктор Вячеславович – завідувач кафедри зварювального виробництва ІМЗ, д.т.н.,
професор;
Кореньков Володимир Миколайович – доцент кафедри технології машинобудування ММІ,
к.т.н., доцент;
Крищук Микола Григорович – професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів
ММІ, д.т.н., професор;
Кузнецов Валерій Дмитрович – професор кафедри зварювального виробництва ІМЗ, д.т.н.,
професор;
Лашина Юлія Вікторівна – доцент кафедри технології машинобудування ММІ, к.т.н., доцент;
Орлюк Михайло Володимирович – доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів
ММІ, к.т.н., доцент;
Охріменко Олександр Анатолійович – професор кафедри конструювання машин ММІ, д.т.н.,
доцент;
Петраков Юрій Володимирович – завідувач кафедри технології машинобудування ММІ, д.т.н.,
професор;
Прохоренко Одарка Володимирівна – доцент кафедри зварювального виробництва ІМЗ, к.т.н.,
доцент;
Ромашко Алла Сазонівна – доцент кафедри конструювання машин ММІ, к.т.н., доцент;
Саленко Олександр Федорович – професор кафедри конструювання машин ММІ, д.т.н.,
професор;
Скачков Ігор Олегович – доцент кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні ІМЗ,
к.т.н., доцент;
Смирнов Ігор Володимирович – завідувач кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії
поверхні ІМЗ, д.т.н., професор;
Сокольський Олександр Леонідович – доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування ІХФ, к.т.н., доцент;
Струтинський Василь Борисович – професор кафедри конструювання машин ММІ, д.т.н.,
професор;
Тітов Вячеслав Андрійович – завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів
ММІ, д.т.н., професор;
Узунов Олександр Васильович – професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки та
механотроніки ММІ, д.т.н., професор;
Федоров Володимир Миколайович – доцент кафедри динаміки і міцності машин та опору
матеріалів ММІ, к.т.н., доцент;
Фомічов Сергій Костянтинович – професор кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії
поверхні ІМЗ, д.т.н., професор;
Шукаєв Сергій Миколайович – професор кафедри динаміки і міцності машин та опору
матеріалів ММІ, д.т.н., професор.

132 Матеріалознавство
Голова НМКУ 132: Лобода Петро Іванович – декан ІФФ, д.т.н., професор;
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Члени НМКУ 132:
Аршук Марина Віталіївна – старший викладач кафедри металознавства та термічної обробки
ІМЗ, к.т.н.;
Бірюкович Ліна Олегівна – доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової
металургії ІМЗ, к.т.н., доцент;
Бобина Марина Миколаївна – доцент кафедри металознавства та термічної обробки ІМЗ, к.т.н.,
доцент;
Богомол Юрій Іванович – доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової
металургії ІМЗ, д.т.н., доцент;
Волошко Світлана Михайлівна – в.о. завідувача кафедри фізики металів ІМЗ, д.ф.-м.н.,
професор;
Зауличний Ярослав Васильович – завідувач кафедри металознавства та термічної обробки ІМЗ,
д.ф.-м.н., професор;
Іващенко Євген Вадимович – доцент кафедри фізики металів ІМЗ, к.т.н., доцент;
Конорев Сергій Ігорович – старший викладач кафедри фізики металів ІМЗ;
Макогон Юрій Миколайович – професор кафедри фізики металів ІМЗ, д.т.н., професор;
Степанов Олег Васильович – доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової
металургії ІМЗ, к.т.н., доцент.

133 Галузеве машинобудування
Голова НМКУ 133: Корнієнко Ярослав Микитович – завідувач кафедри машин та апаратів
хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 133:
Іванко Андрій Іванович – доцент кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ,
к.т.н., доцент;
Марчевський Віктор Миколайович – професор кафедри машин та апаратів хімічних і
нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., професор;
Мельник Вікторія Миколаївна – професор кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, д.т.н.,
професор;
Ружинська Людмила Іванівна – доцент кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, к.т.н., доцент;
Семінський Олександр Олегович – доцент кафедри машин та апаратів хімічних і
нафтопереробних виробництв ІХФ, к.т.н., доцент;
Сівецький Володимир Іванович – професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування ІХФ, к.т.н., професор;
Сідоров Дмитро Едуардович – доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування ІХФ, к.т.н., доцент;
Степанюк Андрій Романович – доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних
виробництв ІХФ, к.т.н., доцент;
Шевчук Анатолій Васильович – професор кафедри машин та агрегатів поліграфічного
виробництва ВПІ, д.т.н., професор;
Шибецький Владислав Юрійович – доцент кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, к.т.н., доцент;
Шостачук Юрій Олександрович – доцент кафедри машин та агрегатів поліграфічного
виробництва ВПІ, к.т.н., доцент;
Щербина Валерій Юрійович – професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування ІХФ, д.т.н., професор.
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134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Голова НМКУ 134: Кабанячий Володимир Володимирович – завідувач кафедри авіа- та
ракетобудування ІАТ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 134:
Архипов Олександр Геннадійович – професор кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ, д.т.н.,
професор;
Бондаренко Олександр Миколайович – доцент кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, к.т.н.;
Зінченко Дмитро Миколайович – доцент кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, к.т.н.;
Коробко Іван Васильович – директор ІАТ, д.т.н., професор;
Мариношенко Олександр Петрович – доцент кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, к.т.н.,
доцент;
Сухов Віталій Вікторович – професор кафедри авіа- та ракетобудування ІАТ, д.т.н., професор.

136 Металургія
Голова НМКУ 136: Мазур Владислав Іустинович – в.о. завідувача кафедри високотемпературних
матеріалів і порошкової металургії ІМЗ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 136:
Білик Ігор Іванович – доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії
ІМЗ, к.т.н., доцент;
Гурія Ірина Миранівна – доцент кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів
ІМЗ, к.т.н., доцент;
Іванченко Дмитро Вікторович – асистент кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІМЗ;
Костецький Юрій Віталійович – в.о. завідувача кафедри фізико-хімічних основ технології
металів ІМЗ, д.т.н., доцент;
Михаленков Костянтин Вікторович – професор кафедри фізико-хімічних основ технології
металів ІМЗ, д.т.н., професор;
Сиропоршнєв Леонід Миколайович – доцент кафедри ливарного виробництва чорних та
кольорових металів ІМЗ, к.т.н., доцент;
Степанчук Анатолій Миколайович – професор кафедри високотемпературних матеріалів і
порошкової металургії ІМЗ, к.т.н., професор;
Шемет Володимир Жданович – доцент кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІМЗ,
к.т.н., доцент;
Юркова Олександра Іванівна – професор кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової
металургії ІМЗ, д.т.н., професор;
Ямшинський Михайло Михайлович – в.о. завідувача кафедри ливарного виробництва чорних та
кольорових металів ІМЗ, д.т.н., доцент.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Голова НМКУ 141: Яндульський Олександр Станіславович – декан ФЕА, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 141:
Баженов Володимир Андрійович – доцент кафедри електричних мереж та систем ФЕА, к.т.н.,
доцент;
Бардик Євген Іванович – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, к.т.н., доцент;
Бржезицький Володимир Олександрович – професор кафедри теоретичної електротехніки ФЕА,
д.т.н., професор;
Будько Василь Іванович – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, д.т.н., доцент;
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Бур'ян Сергій Олександрович – доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та
електроприводу ФЕА, к.т.н., доцент;
Васьковський Юрій Миколайович – професор кафедри електромеханіки ФЕА, д.т.н., професор;
Головко Володимир Михайлович – професор кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА,
д.т.н., професор;
Данілін Олександр Валерійович – доцент кафедри автоматизації управління електротехнічними
комплексами ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Денисюк Сергій Петрович – директор ІЕЕ, д.т.н., професор;
Дерев'янко Денис Григорович – старший викладач кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н.;
Дмитренко Олександр Олексійович – доцент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, к.т.н.,
доцент;
Зайченко Стефан Володимирович – професор кафедри електромеханічного обладнання
енергоємних виробництв ІЕЕ, д.т.н., професор;
Казанський Сергій Володимирович – доцент кафедри електричних мереж та систем ФЕА, к.т.н.,
доцент;
Кирик Валерій Валентинович – завідувач кафедри електричних мереж та систем ФЕА, д.т.н.,
професор;
Ковбаса Сергій Миколайович – доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та
електроприводу ФЕА, к.т.н., доцент;
Костерєв Микола Володимирович – професор кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА,
д.т.н., професор;
Кудря Степан Олександрович – в.о. завідувача кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА,
д.т.н., професор;
Марченко Анатолій Андрійович – доцент кафедри автоматизації енергосистем ФЕА, к.т.н.,
доцент;
Находов Володимир Федорович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, д.т.н., доцент;
Остапчук Олександр Володимирович – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА,
д.т.н., доцент;
Островерхов Микола Якович – завідувач кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, д.т.н.,
професор;
Пересада Сергій Михайлович – завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та
електроприводу ФЕА, д.т.н., професор;
Попов Володимир Андрійович – завідувач кафедри електропостачання ІЕЕ, д.т.н., доцент;
Розен Віктор Петрович – завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними
комплексами ІЕЕ, д.т.н., професор;
Сліденко Віктор Михайлович – доцент кафедри електромеханічного обладнання енергоємних
виробництв ІЕЕ, д.т.н., доцент;
Ткаченко Вадим Владиславович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н.;
Толочко Ольга Іванівна – в.о. завідувача кафедри автоматизації енергосистем відновлюваних
джерел енергії ФЕА, д.т.н., професор;
Троценко Євгеній Олександрович – доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, к.т.н.,
доцент;
Федосенко Микола Миколайович – доцент кафедри електропостачання ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Цивінський Сергій Станіславович – доцент кафедри електромеханіки ФЕА, к.т.н.;
Чермалих Олександр Валентинович – доцент кафедри автоматизації управління
електротехнічними комплексами ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Чижевський Володимир Валерійович – доцент кафедри електричних мереж та систем ФЕА,
к.т.н.;
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Шевчук Степан Прокопович – завідувач кафедри електромеханічного обладнання енергоємних
виробництв ІЕЕ, д.т.н., професор;
Шиманська Анна Анатоліївна – доцент кафедри електромеханіки ФЕА, к.т.н.;
Шинкаренко Василь Федорович – завідувач кафедри електромеханіки ФЕА, д.т.н., професор;
Щерба Максим Анатолійович – доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, д.т.н., доцент.

142 Енергетичне машинобудування
Голова НМКУ 142: Туз Валерій Омелянович – завідувач кафедри атомних електричних станцій і
інженерної теплофізики ТЕФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 142:
Воробйов Микита Валерійович – старший викладач кафедри атомних електричних станцій і
інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н.;
Мариненко Володимир Іванович – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, к.т.н., старший науковий співробітник;
Рогачов Валерій Андрійович – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, к.т.н., старший науковий співробітник.

143 Атомна енергетика
Голова НМКУ 143: Письменний Євген Миколайович – декан ТЕФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 143:
Баранюк Олександр Володимирович – доцент кафедри атомних електричних станцій і
інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент;
Бібік Тимофій Вікторович – старший викладач кафедри атомних електричних станцій і
інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н.;
Коньшин Валерій Іванович – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент;
Кравець Володимир Юрійович – професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, д.т.н., старший науковий співробітник;
Лещенко Борис Юхимович – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, к.ф.-м.н., доцент;
Туз Валерій Омелянович – завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, д.т.н., професор.

144 Теплоенергетика
Голова НМКУ 144: Черноусенко Ольга Юріївна – завідувач кафедри теплоенергетичних
установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 144:
Абдулін Михайло Загретдинович – доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових і
атомних електростанцій ТЕФ, д.т.н., доцент;
Безродний Михайло Костянтинович – професор кафедри теоретичної і промислової
теплотехніки ТЕФ, д.т.н., професор;
Варламов Геннадій Борисович – завідувач кафедри теоретичної і промислової теппотехніки
ТЕФ, д.т.н., професор;
Дешко Валерій Іванович – завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, д.т.н.,
професор;
Дубровська Вікторія Василівна – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, к.т.н.,
доцент;
Лебедь Наталія Леонідівна – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, к.т.н., доцент;
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Пешко Віталій Анатолійович –доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних
електростанцій ТЕФ, к.т.н.;
Риндюк Дмитро Вікторович – доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних
електростанцій ТЕФ, к.т.н., доцент;
Сорокова Наталія Миколаївна – професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, д.т.н., старший науковий співробітник;
Семеняко Олександр Володимирович – старший викладач кафедри атомних електричних
станцій і інженерної теплофізики ТЕФ, к.т.н.;
Сірий Олександр Анатолійович – доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових і
атомних електростанцій ТЕФ, к.т.н., доцент;
Соломаха Андрій Сергійович – доцент кафедри теоретичної і промислової теппотехніки ТЕФ,
к.т.н., доцент;
Туз Валерій Омелянович – завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики ТЕФ, д.т.н., професор;
Фуртат Ірина Едуардівна – доцент кафедри теоретичної і промислової теппотехніки ТЕФ, к.т.н.,
доцент;
Шкляр Віктор Іванович – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, к.т.н., доцент.

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Голова НМКУ 151: Жученко Анатолій Іванович – завідувач кафедри технічних та програмних
засобів автоматизації ІХФ, д.т.н., професор;
Заступник голови НМКУ 151: Тимчик Григорій Семенович – декан ПБФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 151:
Аврутов Вадим Вікторович – доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ, к.т.н.,
доцент;
Антонюк Віктор Степанович – професор кафедри виробництва приладів ПБФ, д.т.н., професор;
Баган Тарас Григорович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ,
к.т.н., доцент;
Безвесільна Олена Миколаївна – професор кафедри приладобудування ПБФ, д.т.н., професор;
Безуглий Михайло Олександрович – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., доцент;
Бойко Тетяна Владиславівна – доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації
ІХФ, к.т.н., доцент;
Бурау Надія Іванівна – завідувач кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ, д.т.н.,
професор;
Волощук Володимир Анатолійович – в.о. завідувача кафедри автоматизації теплоенергетичних
процесів ТЕФ, д.т.н., доцент;
Галаган Роман Михайлович – доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ,
к.т.н., доцент;
Жученко Олексій Анатолійович – доцент кафедри технічних та програмних засобів
автоматизації ІХФ, д.т.н., доцент;
Цапар Віталій Степанович –доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації
ІХФ, к.т.н, доцент;
Киричук Юрій Володимирович – в.о. завідувача кафедри приладобудування ПБФ, д.т.н., доцент;
Ковалюк Дмитро Олександрович – доцент кафедри технічних та програмних засобів
автоматизації ІХФ, к.т.н., доцент;
Колобродов Валентин Георгійович – завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних
приладів ПБФ, д.т.н., професор;
Коржик Михайло Володимирович – доцент кафедри технічних та програмних засобів
автоматизації ІХФ, к.т.н., доцент;
Котляр Світлана Сергіївна – асистент кафедри приладобудування ПБФ, к.т.н.;
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Медведєв Ромуальд Броніславович – професор кафедри технічних та програмних засобів
автоматизації ІХФ, к.т.н., професор;
Микитенко Володимир Іванович – доцент кафедри оптичних та оптико-електронних приладів
ПБФ, к.т.н., доцент;
Павловський Олексій Михайлович – доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації
ПБФ, к.т.н., доцент;
Петрик Валентин Федорович – доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ,
к.т.н., доцент;
Протасов Анатолій Георгійович – завідувач кафедри приладів і систем неруйнівного контролю
ПБФ, д.пед.н., професор;
Складанний Денис Миколайович – доцент кафедри технічних та програмних засобів
автоматизації ІХФ, к.т.н., доцент;
Сокуренко Вячеслав Михайлович – доцент кафедри оптичних та оптико-електронних приладів
ПБФ, к.т.н., доцент;
Степанець Олександр Васильович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів
ТЕФ, к.т.н., доцент;
Філіппова Марина В'ячеславівна – доцент кафедри виробництва приладів ПБФ, к.т.н., доцент.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Голова НМКУ 152: Туз Юліан Михайлович – професор кафедри інформаційно-вимірювальних
технологій ПБФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 152:
Володарський Євген Тимофійович – професор кафедри інформаційно-вимірювальних
технологій ПБФ, д.т.н., професор;
Єременко Володимир Станіславович – професор кафедри інформаційно-вимірювальних
технологій ПБФ, д.т.н., доцент;
Защепкіна Наталія Миколаївна – професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
ПБФ, д.т.н., професор;
Маркін Максим Олександрович – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
ПБФ, к.т.н., доцент;
Маркіна Ольга Миколаївна – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ,
к.т.н.;
Стаценко Олексій Володимирович – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
ПБФ, к.т.н., доцент;
Шведова Вікторія Вікторівна – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ,
к.т.н., доцент;
Шевченко Костянтин Леонідович – професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
ПБФ, д.т.н., доцент;
Яремчук Ніна Антонівна – професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ,
к.т.н., доцент.

153 Мікро- та наносистемна техніка
Голова НМКУ 153: Тимофєєв Володимир Іванович – завідувач кафедри електронної інженерії
ФЕЛ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 153:
Казміренко Віктор Анатолійович – доцент кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Москалюк Володимир Олександрович – професор кафедри електронної інженерії ФЕЛ, к.т.н.,
професор;
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Орлов Анатолій Тимофійович – в.о. завідувача кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Поплавко Юрій Михайлович – професор кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, д.ф.-м.н., професор;
Прокопенко Юрій Васильович – професор кафедри електронної інженерії ФЕЛ, д.т.н., доцент;
Татарчук Дмитро Дмитрович – доцент кафедри мікроелектроніки ФЕЛ, к.т.н., доцент.

161 Хімічні технології та інженерія
Голова НМКУ 161: Астрелін Ігор Михайлович – декан ХТФ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 161:
Бик Михайло Володимирович – доцент кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ,
к.х.н., доцент;
Глушко Олена Володимирівна – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів
ІХФ, к.т.н., доцент;
Корнілович Борис Юрійович – завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ,
д.х.н., професор;
Лінючева Ольга Володимирівна – завідувач кафедри технології електрохімічних виробництв
ХТФ, д.т.н., професор;
Мітченко Тетяна Євгеніївна – професор кафедри технології неорганічних речовин,
водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ, д.т.н., професор;
Племянніков Микола Миколайович – професор кафедри хімічної технології кераміки та скла
ХТФ, к.т.н., доцент;
Погребова Інна Сергіївна – професор кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ,
к.х.н., професор;
Приходько Роман Вікторович – доцент кафедри органічної хімії та технології органічних
речовин ХТФ, д.х.н., старший науковий співробітник;
Родіонов Володимир Миколайович – доцент кафедри органічної хімії та технології органічних
речовин ХТФ, к.х.н., доцент;
Сангінова Ольга Вікторівна – доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення
та загальної хімічної технології ХТФ, к.т.н., доцент;
Свідерський Валентин Анатолійович – в.о. завідувача кафедри хімічної технології
композиційних матеріалів ХТФ, д.т.н., професор;
Сокольський Георгій Володимирович – професор кафедри фізичної хімії ХТФ, д.х.н., професор;
Спасьонова Лариса Миколаївна – доцент кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ,
к.х.н., доцент;
Токарчук Володимир Володимирович – доцент кафедри хімічної технології композиційних
матеріалів ХТФ, к.т.н., доцент;
Толстопалова Наталія Михайлівна – в.о. завідувача кафедри технології неорганічних речовин,
водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ, к.т.н., доцент;
Фокін Андрій Артурович – завідувач кафедри органічної хімії та технології органічних речовин
ХТФ, д.х.н., професор;
Хохотва Олександр Петрович – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ,
д.т.н., доцент;
Хрокало Людмила Анатоліївна – доцент кафедри фізичної хімії ХТФ, к.б.н., доцент;
Черняк Лев Павлович – професор кафедри хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ,
д.т.н., професор;
Чигиринець Олена Едуардівна – завідувач кафедри фізичної хімії ХТФ, д.т.н., професор;
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Шаблій Тетяна Олександрівна – професор кафедри екології та технології рослинних полімерів
ІХФ, д.т.н., професор.

162 Біотехнології та біоінженерія
Голова НМКУ 162: Голуб Наталія Борисівна – професор кафедри екобіотехнології та
біоенергетики ФБТ, д.т.н., доцент;
Члени НМКУ 162:
Горобець Світлана Василівна – завідувач кафедри біоінформатики ФБТ, д.т.н., професор;
Дуган Олексій Мартем'янович – декан ФБТ, д.б.н., професор;
Клечак Інна Рішардівна – доцент кафедри промислової біотехнології ФБТ, к.т.н., доцент;
Кузьмінський Євгеній Васильович – професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ,
д.х.н., професор;
Поліщук Валентина Юріївна – доцент кафедри промислової біотехнології ФБТ, к.т.н.;
Тодосійчук Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри промислової біотехнології ФБТ, д.т.н., доцент.

163 Біомедична інженерія
Голова НМКУ 163: Максименко Віталій Борисович – декан ФБМІ, д.мед.н., професор;
Члени НМКУ 163:
Алхімова Світлана Миколаївна – доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ, к.т.н., доцент;
Беспалова Олена Ярославівна – доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ,
к.б.н., старший науковий співробітник;
Галкін Олександр Юрійович – завідувач кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ,
д.б.н., професор;
Делавар-Касмаі Мохаммад – старший викладач кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н.;
Тарасова Лариса Дмитрівна – доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, к.т.н., доцент;
Шликов Владислав Валентинович – в.о. завідувача кафедри біомедичної інженерії ФБМІ, д.т.н.,
доцент.

171 Електроніка
Голова НМКУ 171: Ямненко Юлія Сергіївна – в.о. завідувача кафедри електронних пристроїв та
систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 171:
Вербицький Євген Володимирович – доцент кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ,
к.т.н., доцент;
Власюк Ганна Григорівна – професор кафедри Акустичних та мультимедійних електронних
систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Дідковський Віталій Семенович – професор кафедри Акустичних та мультимедійних
електронних систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Дрозденко Олександр Іванович – доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних
систем ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Клен Катерина Сергіївна – доцент кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Кузьмичєв Анатолій Іванович – професор кафедри Електронних пристроїв та систем ФЕЛ, д.т.н.,
професор;
Михайлов Сергій Ростиславович – доцент кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ, к.т.н.,
доцент;
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Найда Сергій Анатолійович – в.о. завідувача кафедри акустичних та мультимедійних
електронних систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Писаренко Леонід Дмитрович – професор кафедри Електронних пристроїв та систем ФЕЛ, д.т.н.,
професор;
Розорінов Георгій Миколайович – професор кафедри Акустичних та мультимедійних
електронних систем ФЕЛ, д.т.н., професор;
Терещенко Тетяна Олександрівна – професор кафедри Електронних пристроїв та систем ФЕЛ,
д.т.н., професор;
Трапезон Кирило Олександрович – доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних
систем ФЕЛ, к.т.н., доцент.

172 Телекомунікації та радіотехніка
Голова НМКУ 172: Уривський Леонід Олександрович – завідувач кафедри телекомунікаційних
систем ІТС, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 172:
Адаменко Юлія Федорівна – доцент кафедри радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури РТФ, к.т.н., доцент;
Глоба Лариса Сергіївна – завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС,
д.т.н., професор;
Григоренко Олена Григорівна – доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, к.т.н., доцент;
Дубровка Федір Федорович – завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, д.т.н.,
професор;
Жук Сергій Якович – завідувач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ, д.т.н.,
професор;
Зіньковський Юрій Францевич – професор кафедри радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури РТФ, д.т.н., професор;
Ільницький Анатолій Іванович – доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС,
к.т.н., доцент;
Калюжний Олександр Якович – професор кафедри радіоприймання та оброблення сигналів
РТФ, д.ф.-м.н., професор;
Кравчук Сергій Олександрович – професор кафедри телекомунікацій ІТС, д.т.н., професор;
Кучернюк Павло Валентинович – доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної
апаратури ФЕЛ, к.т.н., доцент;
Лисенко Олександр Миколайович – завідувач кафедри конструювання електроннообчислювальної апаратури ФЕЛ, д.т.н., професор;
Максимов Володимир Васильович – доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, к.т.н.,
доцент;
Мартинюк Сергій Євстафійович – доцент кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, к.т.н.,
доцент;
Мовчанюк Андрій Валерійович – в.о. завідувача кафедри радіоприймання та оброблення
сигналів РТФ, к.т.н., доцент;
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Могилевич Дмитро Ісакович – професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС,
д.т.н., професор;
Мошинська Аліна Валентинівна – доцент кафедри телекомунікаційних систем ІТС, к.т.н.,
доцент;
Найденко Віктор Іванович – професор кафедри теоретичних основ радіотехніки РТФ, д.т.н.,
професор;
Нелін Євген Андрійович – завідувач кафедри радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури РТФ, д.т.н., професор;
Піддубний Володимир Олексійович – доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ,
к.т.н., доцент;
Романов Олександр Іванович – професор кафедри телекомунікацій ІТС, д.т.н., професор;
Сушко Ірина Олександрівна – доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів РТФ,
к.т.н., доцент;
Чмельов Вячеслав Орійович – доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем РТФ, к.т.н.,
доцент;
Явіся Валерій Сергійович – в.о. завідувача кафедри телекомунікацій ІТС, к.т.н., доцент;
Яганов Петро Олексійович – доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної
апаратури ФЕЛ, к.т.н., доцент.
Голова НМКУ 172 (для ІСЗЗІ): Єрохін Віктор Федорович – завідувач спеціальної кафедри № 3
ІСЗЗІ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 172 (для ІСЗЗІ):
Шолохов Сергій Миколайович – професор спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Бердников Олег Михайлович – доцент спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Головін Юрій Олександрович – доцент спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Голь Владислав Дмитрович – доцент спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент;
Самборський Іван Іванович – доцент спеціальної кафедри № 3 ІСЗЗІ, к.т.н., доцент.

173 Авіоніка
Голова НМКУ 173: Збруцький Олександр Васильович – завідувач кафедри систем керування
літальними апаратами ІАТ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 173:
Бурнашев Віталій Віталійович – доцент кафедри систем керування літальними апаратами ІАТ,
к.т.н., доцент;
Пономаренко Сергій Олексійович – доцент кафедри систем керування літальними апаратами
ІАТ, к.т.н., доцент;
Черняк Микола Григорович – доцент кафедри систем керування літальними апаратами ІАТ,
к.т.н., доцент.

184 Гірництво
Голова НМКУ 184: Кравець Віктор Георгійович – професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, д.т.н.,
професор;
Члени НМКУ 184:
Ган Анатолій Леонідович – доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., доцент;
Зуєвська Наталя Валеріївна – професор кафедри геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., професор;
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Стовпник Станіслав Миколайович – доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ, к.т.н., доцент.

186 Видавництво та поліграфія
Голова НМКУ 186: Киричок Тетяна Юріївна – професор кафедри технології поліграфічного
виробництва ВПІ, д.т.н., професор;
Члени НМКУ 186:
Величко Олена Михайлівна – завідувач кафедри репрографії ВПІ, д.т.н., професор;
Золотухіна Катерина Ігорівна – доцент кафедри репрографії ВПІ, к.т.н., доцент.
Киричок Петро Олексійович – директор ВПІ, д.т.н., професор;
Роїк Тетяна Анатоліївна – в.о. завідувача кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ,
д.т.н., професор;
Хмілярчук Ольга Ілларіонівна – доцент кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ,
к.т.н., доцент.

227 Фізична терапія, ерготерапія
Голова НМКУ 227: Худецький Ігор Юліанович – завідувач кафедри біобезпеки і здоров'я
людини ФБМІ, д.мед.н., професор;
Члени НМКУ 227:
Антонова-Рафі Юлія Валеріївна – доцент кафедри біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ, к.т.н.,
доцент;
Глиняна Оксана Олександрівна – доцент кафедри біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ, кандидат
з фізичного виховання та спорту, доцент;
Копочинська Юлія Володимирівна – доцент кафедри біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ,
кандидат з фізичного виховання та спорту, доцент;
Попадюха Юрій Андрійович – професор кафедри біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ, д.т.н.,
професор.

231 Соціальна робота
Голова НМКУ 231: Тесленко Валентин Вікторович – професор кафедри філософії ФСП, д.пед.н.,
доцент;
Члени НМКУ 231:
Костроміна Ганна Михайлівна – доцент кафедри філософії ФСП, к.філос.н., доцент;
Свідло Тетяна Миколаївна – доцент кафедри філософії ФСП, к.філос.н., доцент;
Школяр Лілія Володимирівна – доцент кафедри філософії ФСП, к.пед.н., доцент.

281 Публічне управління та адміністрування
Голова НМКУ 281: Іваницька Ольга Михайлівна – в.о. завідувача кафедри теорії та практики
управління ФСП, професор кафедри теорії та практики управління ФСП, доктор наук з
державного управління, професор;
Члени НМКУ 281:
Акімова Олена Андріївна – доцент кафедри теорії та практики управління ФСП, к.філос.н.,
доцент;
Архипова Євгенія Олександрівна – доцент кафедри теорії та практики управління ФСП,
к.філос.н., доцент;
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Мельниченко Анатолій Анатолійович – доцент кафедри теорії та практики управління ФСП,
к.філос.н., доцент;
Цимбаленко Яна Юріївна – доцент кафедри теорії та практики управління ФСП, кандидат наук з
державного управління, доцент;
Чукут Світлана Анатоліївна – професор кафедри теорії та практики управління ФСП, доктор
наук з державного управління, професор.
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Додаток 4 до наказу №1/131 від 01.04. 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей,
гарантів освітніх програм та групи забезпечення спеціальностей
в КПІ ім. Ігоря Сікорського
1. Загальні положення
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Положення про Науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, гарантів
освітніх програм та групи забезпечення спеціальностей в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(далі – Положення) враховує вимоги Положення про акредитацію освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі – ВО), затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 (далі –
Положення про акредитацію), Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від З0 грудня
2015 року № 347 (далі - Ліцензійні умови).
Положення визначає порядок призначення, статус, функції, права та обов’язки
гаранта освітньої програми спеціальності (далі – Гарант), науково-методичних комісій
університету зі спеціальності (далі – НМКУ) та групи забезпечення спеціальностей
(далі – ГЗС) в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Університет).
Метою Положення є вдосконалення організації розроблення, впровадження та
реалізації освітніх програм (далі - ОП), вдосконалення та розвиток системи
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості ВО в Університеті.
Вимоги цього Положення є обов’язковими для всіх структурних підрозділів
Університету.

2. Основні терміни та визначення
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або науковий працівник
Університету, призначений наказом ректора для організації та координації діяльності
щодо реалізації впровадження, моніторингу та перегляду освітньої програми, а також
для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів ВО за спеціальністю в
межах окремої освітньої програми та рівня вищої освіти (далі – РВО).
Група забезпечення спеціальності – група педагогічних, науково- педагогічних
та/або наукових працівників, для яких Університет є основним місцем роботи і які
відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних РВО,
особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам,
визначеним Ліцензійними умовами.
Кваліфікація відповідно до спеціальності – кваліфікація особи, підтверджена
документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або
підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною
діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи
результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов.
Науково-методична комісія Університету зі спеціальності – визначена наказом
ректора група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які
відповідають за узгодження змісту освітніх програм відповідно спеціальності на
певних рівнях вищої освіти та здійснюють координацію наукової та методичної
роботи за освітніми програмами спеціальності.
Проєктна група освітньої програми – визначена відповідною науково-методичною
комісією Університету група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових
працівників, які відповідальні за розробку освітньої програми за спеціальністю на
певному рівні вищої освіти .
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2.6.

Стейкхолдери освітньої програми (від англ. stakeholders зацікавлені сторони) —
фізичні або юридичні особи, які мають зацікавленість в реалізації конкретної
освітньої програми, тобто певною мірою залежать від неї та/або можуть впливати на її
структуру, зміст та якість.

3. Науково-методична комісії Університету зі спеціальності
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Склад НМКУ зі спеціальності визначається відповідним наказом ректора
Університету.
Головою НМКУ зі спеціальності, як правило, призначається Гарант ОП підготовки
доктора філософії відповідної спеціальності;
До складу НМКУ зі спеціальності входять гаранти освітніх програм усіх рівнів вищої
освіти (ОПП бакалавра, ОПП магістра, ОНП магістра), завідувачі кафедр, які
забезпечують освітні програми спеціальності. До складу НМКУ за спеціальністю
можуть входити інші представники за відповідним поданням Вченої ради
факультету/інституту Університету.
На науково-методичну комісію Університету зі спеціальності покладаються такі
завдання:
– вироблення основних та пріоритетних напрямів наукових досліджень за спеціальністю;
– удосконалення змісту вищої освіти, організації та технологічного забезпечення
освітнього процесу в межах спеціальності з урахуванням тенденцій науковоінноваційного розвитку.
– координація Гарантів ОП щодо наукової та методичної роботи за освітніми
програмами спеціальності;
– забезпечення якості ВО згідно зі стандартами ВО для відповідних РВО, та згідно з
чинними документами МОН України та Університету.
Головними функціями науково-методичної комісії Університету є:
– формування складу групи забезпечення спеціальності відповідно до Ліцензійних
умов;
– розробка концепції освітньої діяльності спеціальності за відповідними РВО;
– узгодження змісту освітніх програм спеціальності за відповідними РВО.

4. Група забезпечення спеціальності
4.1.

4.2.
4.3.

Група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі Університету, де
здійснюється підготовка за спеціальністю, повинна складатися з науковопедагогічних або наукових працівників, які працюють в Університеті за основним
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять
(входили) до жодної іншої групи забезпечення в поточному семестрі.
Достатня кількість членів групи забезпечення розраховується за формулою:
Достатня кількість членів групи = Фактична кількість студентів*2 / 30
При розширенні провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензійного обсягу
або для підготовки іноземців та осіб без громадянства) кількість членів групи
забезпечення розраховується за формулою:

Кількість членів групи = Ліцензійній обсяг здобувачів студентів за спеціальністю3 / 30
4.4.
Якщо кілька випускових кафедр здійснюють підготовку здобувачів ВО за однією
спеціальністю, то група забезпечення спеціальності формується з представників цих
кафедр, які задіяні у освітньому процесі з цієї спеціальності.

2
Фактична кількість студентів за спеціальністю включає в себе студентів всіх рівнів (бакалаври, бакалаври за скороченим терміном
навчання, магістри, доктора філософії), всіх курсів і всіх форм (денної, заочної) навчання
3
Ліцензійній обсяг здобувачів студентів за спеціальністю враховує обсяг на усіх рівнях вищої освіти за усіма формами навчання з
урахуванням строків навчання
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4.5.

4.6.
4.7.
–
–
–
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.
–
–
–
–
–
–

Якщо на випусковій кафедрі здійснюється підготовка за декількома спеціальностями,
то група забезпечення спеціальності формується для кожної спеціальності окремо на
основі вище наведеної формули. При цьому необхідно враховувати, що один і той же
працівник не може входити в різні групи забезпечення.
Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, а також частка тих, хто має
науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора встановлюється для
найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність.
Склад групи забезпечення повинен відповідати таким вимогам:
Перший (бакалаврський) РВО: 50% – частка тих, хто має науковий ступінь та/або
вчене звання; 10% – частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене
звання професора.
Другий (магістерський) РВО: 60% – частка тих, хто має науковий ступінь та/або
вчене звання; 20% – частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене
звання професора.
Третій (освітньо-науковий) РВО: 60% – частка тих, хто має науковий ступінь та/або
вчене звання; 30% – частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене
звання професора.
Кандидатури керівника та членів групи забезпечення певної спеціальності
відповідного РВО обговорюються на засіданні НМКУ зі спеціальності та
ухвалюються протоколом засідання комісії.
Склад групи забезпечення на підставі витягу з протоколу засідання НМКУ зі
спеціальності та службової записки голови НМКУ, відомостей про групу
забезпечення затверджується наказом ректора Університету.
Будь-які зміни до складу групи забезпечення у разі її незадовільної роботи або змінах
у кадровому складі Університету здійснюються на підставі подання голови НМКУ з
відповідної спеціальності, витягу з протоколу засідання комісії та змінених
відомостей про групу забезпечення затверджуються наказом ректора Університету.
Головними функціями групи забезпечення спеціальності є:
планування та організація освітнього процесу зі спеціальності, виконання
навчальних планів, розробка (виконання) програм навчальних дисциплін;
підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу зі спеціальності
та створення належних умов для успішного оволодіння здобувачами ВО системою
знань;
виконання рішень з питань забезпечення якості освітнього процесу та здійснення
контролю за їх виконанням;
підведення підсумків поточної успішності здобувачів ВО зі спеціальності,
успішності за семестр та навчальний рік;
залучення здобувачів ВО до наукової діяльності;
разом із Департаментом якості освітнього процесу (ДЯОП) підготовка та
проходження процедури зовнішнього оцінювання ОП (розширення провадження
освітньої діяльності, акредитація тощо).

5. Гарант освітньої програми
5.1.
5.2.
5.3.

Одна особа не може виступати Гарантом декількох освітніх програм.
Обов’язки Гаранта ОП, до видання відповідного наказу, покладаються на керівника
проектної групи освітньої програми, якщо він не є Гарантом іншої ОП.
Гарантом може бути особа, яка відповідає вимогам:
– працює за основним місцем роботи в університеті на посаді науково-педагогічного
або наукового працівника;
– входить до групи забезпечення цієї спеціальності;
– має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною спеціальністю;
– має стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років;
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– не є Гарантом іншої ОП.
5.4.
Пропозиція щодо кандидатури Гаранта ОП з відповідної спеціальності РВО подається
головою відповідної НМКУ з числа членів групи забезпечення відповідної
спеціальності та вноситься на затвердження Вченою радою Університету.
5.5.
Гарант ОП відповідає за забезпечення якості освітньої програми та освітньої
діяльності щодо її реалізації.
Функції Гаранта щодо розроблення освітньої програми:
5.6.
– координація роботи з розробки освітньої програми, навчального плану та
навчально-методичного забезпечення освітніх компонент ОП;
– забезпечення відповідності змісту освітньої програми стандарту ВО.
5.7.
Функції Гаранта щодо реалізації освітньої програми:
– координація діяльності щодо актуалізації змісту ОП з урахуванням пропозицій
стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних
освітніх програм;
– координація заходів, спрямованих на просування ОП на ринку освітніх послуг
відповідно до потреб ринку праці, програм міжнародної академічної мобільності;
– контроль та оперативне корегування даних щодо кадрового та матеріальнотехнічного забезпечення реалізації ОП спеціальності в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), та інформації щодо
інформаційного забезпечення - на офіційних інформаційних ресурсах
Університету.
5.8.
Функції Гаранта щодо забезпечення та контролю якості підготовки здобувачів ВО:
– контроль та координація забезпечення якості навчально-методичного забезпечення
ОП;
– контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
– ініціювання самооцінювання ОП, проведення планових процедур внутрішнього
контролю якості з метою удосконалення ОП;
– надання адміністрації Університету пропозицій щодо покращення матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення ОП;
– контроль та вдосконалення практичної підготовки здобувачів ВО;
– контроль за своєчасним розміщенням на офіційних інформаційних ресурсах
Університету інформації щодо реалізації ОП.
5.9.
Функції Гаранта щодо акредитації ОП:
– загальне керівництво підготовкою відомостей про самооцінювання ОП та
розміщення їх на офіційних веб-ресурсах Університету;
– передача до НАЗЯВО відомостей про самооцінювання ОП та супровідних
документів;
– узгодження та розміщення на офіційних веб-ресурсах Університету програми
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи;
– виконання функцій контактної особи від Університету з питань, пов’язаних з
акредитацією ОП;
– ознайомлення та розміщення на офіційних веб-ресурсах Університету звіту групи
експертів за результатами акредитаційної експертизи ОП;
– участь (в разі необхідності) у засіданнях галузевої експертної ради та засіданнях
НАЗЯВО, під час яких розглядається відповідна акредитаційна справа.
5.10. В межах виконання своїх функцій Гарант має право:
– вносити пропозиції щодо затвердження, перегляду або оновлення ОП та
навчального плану для відповідного РВО та спеціальності;
– вносити обґрунтовані пропозиції щодо формування та зміни кадрового складу
працівників, які забезпечують освітній процес з дисциплін загальної та
професійної підготовки навчального плану ОП;
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приймати участь у визначенні умов реалізації ОП, навчальних планів, робочих
навчальних планів, програм практик та інших документів щодо навчальнометодичного забезпечення ОП;
– брати участь у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації здобувачів ВО, які
навчаються за відповідною ОП;
– бути присутнім та висловлювати свою думку на засіданнях проєктних груп,
випускових кафедр, вчених рад факультетів (інститутів), Вченої ради
Університету, на яких розглядаються питання, що стосуються або можуть
вплинути на реалізацію ОП;
– вносити пропозиції щодо заохочення працівників, які задіяні до реалізації
відповідної ОП;
– отримувати від будь-якого структурного підрозділу Університету інформацію
стосовно реалізації ОП та заповнення відомостей (звіту) самооцінювання
освітньої програми.
В межах виконання своїх функцій Гарант зобов’язаний:
– здійснювати періодичний моніторинг освітньої програми та освітньої діяльності
з метою забезпечення її якості;
– визначати зміст ОП, а також процес надання якісних освітніх послуг з підготовки
здобувачів ВО за відповідною ОП;
– дотримуватися норм етичної поведінки, академічної доброчесності та
запобігання виникненню конфліктних ситуацій на усіх етапах реалізації ОП та
здійснювати заходи щодо забезпечення дотримання цих норм усіма учасниками
освітнього процесу.
– періодичний моніторинг освітніх програм та навчальних планів з метою їх
удосконалення (встановлення міждисциплінарних зв’язків, сприяння неперервної
практичної підготовки здобувачів ВО);
– попередня експертиза щодо запровадження сертифікатних програм.
–

5.11.

6. Прикінцеві положення
6.1.

6.2.
6.3.

Доручення, функції та обов’язки, що покладаються на гарантів ОП, керівників та
членів груп забезпечення, голів та членів НМКУ виконуються в межах часу другої
половини робочого дня, що відмічається у індивідуальних планах працівників та
затверджується рішенням відповідного структурного підрозділу. Рішенням ректора
Університету таким особам може бути встановлена матеріальна винагорода в способи,
що не суперечать законодавству і статуту Університету.
Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися наказом ректора за
рішенням Вченої ради Університету.
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