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Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України
від 06 квітня 2016 р. № 375 

Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

Науково-методична комісія 1 із загальної та професійної освіти

011 Науки про освіту

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Василюк Алла Володимирівна
професор кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти"  
	

Вітченко Андрій Олександрович
професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
	

Гусак Петро Миколайович
професор кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
	

Козловський Юрій Михайлович
завідувач кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка»
	

Кузьменко Надія Михайлівна
доцент кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

012 Дошкільна освіта

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Анісімова Олена Едуардівна
доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету
	

Богуш Алла Михайлівна
завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
	

Гнізділова Олена Анатоліївна
професор кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
	

Казанцева Лариса Іванівна
директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету
	

Калмикова Лариса Олександрівна
завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
	

Коновальчук Іван Іванович
завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського державного університету імені Івана Франка 
	

Лисенко Неллі Василівна
завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і корекційної освіти Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
	

Машовець Марина Анатоліївна
професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
	

Пономаренко Тетяна Олександрівна
завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
	

Степанова Тетяна Михайлівна
декан факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
	

Танько Тетяна Петрівна
декан факультету дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

013 Початкова освіта

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бірюк Людмила Яківна
завідувач кафедри педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
	

Будник Олена Богданівна
завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"
	

Ігнатенко Наталія Вікторівна
декан педагогічного факультету Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
	

Кизилова Віталіна Володимирівна
професор кафедри філологічних дисциплін Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
	

Коваль Людмила Вікторівна
директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету
	

Красовська Ольга Олександрівна
доцент кафедри початкової освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 
	

Пріма
Раїса Миколаївна
професор кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
	

Скворцова Світлана Олексіївна
завідувач кафедри математики та методики її навчання Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
	

Шпак Валентина Павлівна
виконуюча обов’язки завідувача кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

015-1 Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гомеля Ніна Семенівна
викладач Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
	

Горбатюк Роман Михайлович
завідувач кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
	

Гриценко Валерій Григорович
завідувач кафедри автоматизацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
	

Могильний Геннадій Анатолійович
директор Інституту фізики, математики та інформаційних технологій Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
	

Хоменко Віталій Григорович

декан факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій Бердянського державного педагогічного університету
	

Шерман Михайло Ісаакович
професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету 
	

Шишкіна Марія Павлівна
завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України
	

Щербина Олександр Андрійович
доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури
	

Яшанов Сергій Микитович
завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

015-2 Професійна освіта (інженерія)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Голіяд Ірина Семенівна
професор кафедри теорії та методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
	

Сілаєва Ірина Євгенівна
завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти"
	

Брюханова Наталія Олександрівна
завідувач кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії
	

Палагута Вадим Іванович
завідувач кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України 
	

Сушенцева Лілія Леонідівна
професор кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету "Львівська політехніка"
	

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович
професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

015-3 Професійна освіта (будівництво і технології)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гуменюк Тетяна Броніславівна
завідувач кафедри промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
	

Житеньова Людмила Вікторівна
завідувач кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну
	

Слободнюк Руслан Євгенійович
викладач-методист Державного вищого навчального закладу "Дніпропетровський технолого-економічний коледж"

015-4 Професійна освіта (аграрні науки)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бендера Іван Миколайович
завідувач кафедри фізико-математичних і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету
	

Соболєва Світлана Василівна
доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних наук Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти"
	

Сопівник Руслан Васильович
завідувач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування 

015-5 Професійна освіта (транспорт і сервіс)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Зубар Надія Миколаївна
професор кафедри промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
	

Каньковський Ігор Євгенійович
завідувач кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету
	

Козуб Юрій Гордійович
завідувач кафедри фізико-технічних систем та інформатики Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
	

Подоляк Олег Степанович
доцент кафедри металорізального обладнання і транспортних систем Української інженерно-педагогічної академії

«015-6 Професійна освіта (документознавство, дизайн, товарознавство, економіка, екологія, охорона праці)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Борисов Вячеслав Вікторович
професор кафедри менеджменту освіти та психології Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
	

Доброскок Ірина Іванівна
завідувач кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
	

Заплатинський Василь Миронович
доцент кафедри спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України
	

Мендерецький Вадим Владиславович
професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
	

Рябчиков Микола Львович
завідувач кафедри технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної академії
	

Сахно Олександр Володимирович
доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти"
	

Сидорчук Людмила Андріївна
професор кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
	

Соляр Вікторія Василівна
завідувач кафедри фінансів і обліку Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
	

Шильнікова
Зоя Миколаївна
доцент кафедри менеджменту Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

016  Спеціальна освіта

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Кузава Ірина Борисівна
професор кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
	

Мартинчук Олена Валеріївна
завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
	

Миронова Світлана Петрівна
завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
	

Пахомова Наталія Георгіївна
завідувач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
	

Шеремет Марія Купріянівна
заступник декана факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Науково-методична комісія 2 з предметної освіти та спорту

014-1Середня освіта (мови і літератури)

№ 
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гаманюк Віта Анатоліївна
завідувач кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання Криворізького національного університету
	

Калініна Лариса Вадимівна
професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка
	

Любарець Наталія Олексіївна
доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Маленко Олена Олегівна
завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
	

Мафтин Наталія Василівна
професор кафедри української літератури Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
	

Мединська Наталія Миколаївна
завідувач кафедри української мови та методик викладання Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
	

Ніколенко Ольга Миколаївна
завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
	

Овсієнко Людмила Миколаївна
заступник декана філологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
	

Шехавцова Світлана Олександрівна
завідувач кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

014-2 Середня освіта (суспільствознавство)

№ 
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Левченко Микола Григорович
професор кафедри  культурології Херсонського державного університету
	

Скус Ольга Володимирівна
заступник декана історичного факультету з навчальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
	

Столяр Марина Борисівна
завідувач  кафедри філософії та культурологіїЧернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка
	

Триняк Майя Вікторівна
професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
	

Філінюк Анатолій Григорович
завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

014-3 Середня освіта (мистецтво)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Лабунець Віктор Миколайович
професор кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
	

Мужикова Ірина Мирославівна
доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
	

Омельченко Анетта Іванівна
доцент кафедри музичного виховання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету
	

Смирнова Тетяна Анатоліївна
завідувач кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
	

Смірнова Оксана Олексіївна
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
	

Сташевська Інна Олегівна
директор Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Удріс Ірина Миколаївна
професор кафедри образотворчого мистецтва Криворізького державного педагогічного університету

014-4 Середня освіта (математика, фізика, інформатика)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Винницький Богдан Васильович
завідувач кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
	

Довбня Петро Іванович
доцент кафедри математики, інформатики та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 
	

Дудка Ольга Михайлівна
доцент кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
	

Іваницький Олександр Іванович
завідувач кафедри фізики та методики її викладання Запорізького національного університету
	

Кулик Людмила Олександрівна
доцент кафедри фізики Навчально-наукового інституту фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
	

Мартинюк Ольга Василівна
заступник декана факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Матяш Ольга Іванівна
завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
	

Олефіренко Надія Василівна
професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
	

Сосницька Наталя Леонідівна
завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету
	

Ткаченко Ігор Анатолійович
доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

014-5 Середня освіта (природознавство)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Валюк Вікторія Федорівна
доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
	

Вовк Сергій Володимирович
доцент кафедри біології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Воловик Людмила Михайлівна
доцент кафедри географії, екології і методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
	

Кусяк Наталія Володимирівна
доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка
	

Лозинський Роман Мар’янович
завідувач кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Любінська Людмила Григорівна
завідувач кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
	

Мальчикова Дар’я Сергіївна
завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету
	

Парпан Василь Іванович
завідувач кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
	

Руденко Світлана Степанівна
в.о. завідувача кафедри-професор екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Рудишин Сергій Дмитрович
завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
	

Свєчнікова Олена Миколаївна
завідувач кафедри хімії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

014-6 Середня освіта (технології)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Андрощук Ігор Петрович
доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету
	

Бурдун Віктор Васильович
завідувач кафедри технологій виробництва і професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Гевко Ігор Васильович
доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
	

Кільдеров Дмитро Едуардович
завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
	

Крамар Валерій Максимович
завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Оршанський Леонід Володимирович
завідувач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
	

Слюсаренко Ніна Віталіївна
професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету
	

Стешенко Володимир Васильович
завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету
	

Титаренко Валентина Петрівна
декан факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

014-7 Середня освіта (фізична культура)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Артюшенко Олександр Федорович
завідувач кафедри спортивних дисциплін Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
	

Блещунова Катерина Миколаївна
доцент кафедри фізичного виховання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Іванова Любов Іванівна
професор кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
	

КозінаЖаннета Леонідівна
завідувач кафедри спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
	

Маляренко Ірина Валентинівна
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Херсонського державного університету
	

Наконечний Ігор Юрійович
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Пангелова Наталія Євгенівна
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
	

Ребрина Анатолій Арсенович
доцент кафедри здоров’я людини Хмельницького національного університету
	

Солопчук Микола Сергійович
декан факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

017 Спорт

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Андрєєва Олена Валеріївна
завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України
	

Бєлікова Наталія Олександрівна
завідувач кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
	

Бріскін Юрій Аркадійович
завідувач кафедри олімпійського, професійного та адаптивного спорту Львівського державного університету фізичної культури
	

Горбенко Олександр Володимирович
завідувач кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики Харківської державної академії фізичної культури
	

Клопов Роман Вікторович
завідувач кафедри спортивних ігор Запорізького національного університету
	

Кутек Тамара Борисівна
декан факультету фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка
	

Мосейчук Юрій Юрійович
завідувач кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Приходько Володимир Васильович
завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту
	

Яцунський Олександр Сергійович
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Науково-методична комісія 3 з культури і мистецтва

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Алфьорова Зоя Іванівна
декан факультету кіно-телемистецтва Харківської державної академії культури
	

Горпенко Володимир Григорович
завідувач кафедри кіно- телемистецтва Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»
	

Марченко Валентин Віталійович
завідувач кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
	

Ширман Роман Натанович
завідувач кафедри режисури телебачення Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений діяч мистецтв України

022. Дизайн

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Антонович Євген Антонович
завідувач кафедри дизайну Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
	

Іваненко Тетяна Олександрівна
виконуюча обов’язки завідувача кафедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну та мистецтв
	

Корсунський Віктор Олексійович
завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Лінда Світлана Миколаївна
доцент кафедри архітектурного проектування, завідувач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
	

Ніколаєва Тетяна Вадимівна
завідувач кафедри моделювання костюму Київського університету технологій та дизайну
	

Селівачов Михайло Романович
завідувач кафедри дизайну та середовища Київського національного університету культури і мистецтв
	

Стасенко Володимир Васильович
доцент кафедри Української академії друкарства
	

Стрижкова Оксана Петрівна
доцент кафедри дизайну Хмельницького національного університету
	

Чепелюк Олена Валеріївна
завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бойчук Богдан Васильович
завідувач кафедри образотворчого мистецтва та реставрації імені Михайла Фіголя Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
	

Голод Ігор Васильович
завідувач кафедри книжкової та станкової графіки Української академії друкарства
	

Касьян Тетяна Костянтинівна
завідувач кафедри образотворчого та декораційно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
	

Касьяненко Тамара Анатоліївна
доцент кафедри іноземних мов Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
	

Мазур Вікторія Павлівна
завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтва
	

Печенюк Таміла Григорівна
виконуюча обов’язки завідувача кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв
	

Шуліка Вячеслав Вікторович
доцент кафедри реставрації станкового монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтва

024 Хореографія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Забредовський Степан Григорович
професор кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів, культури і мистецтв
	

Колногузенко Борис Миколайович
декан факультету хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури
	

Лиманська Ольга Вікторівна
доцент кафедри хореографії Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
	

Плахотнюк Олександр Анатолійович
доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Рехліцька Алла Євгенівна
доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії Херсонського державного університету
	

Сосіна Валентина Юріївна
завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури
	

Цвєткова Лариса Юріївна
декан факультету хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв

025 Музичне мистецтво

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Мартинюк Тетяна Володимирівна
завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди
	

Медведик Юрій Євгенович
завідувач кафедри музикознавства Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Остапенко Лариса Вікторівна  
доцент кафедри академічного хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв
	

Ринденко Оксана Валеріївна  
заступник декана фортепіанного факультету Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського 
	

Соколовський Юрій Анатолійович
професор кафедри скрипки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка
	

Сулаєва Наталія Вікторівна
декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
	

Тимченко-Бихун Інна Анатоліївна  
завідувач кафедри виконавських дисциплін № 2. Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра
	

Турнєєв Сергій Петрович
декан виконавсько-музикознавчого факультету Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
	

Хіль Олена Михайлівна
викладач кафедри спільного фортепіано Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової
	

Щепакін Василь Михайлович  
заступник декана факультету музичного мистецтва Харківської державної академії культури
	

Щердолосєва Катерина Олександрівна
професор кафедри інструментального виконавства і теорії музики Херсонського державного університету

026 Сценічне мистецтво

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бучма Ольга Євгеніївна
завідувач кафедри естрадних жанрів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва
	

Гордєєв Сергій Іванович
завідувач кафедри режисури Харківської державної академії культури
	

Деркач Світлана Миколаївна
завідувач кафедри мистецтвознавства Приватного ВНЗ «Київський університет культури»
	

Партола Яна Вікторівна
доцент кафедри театрознавства Харківський національний університет мистецтв ім.. І.П.Котляревського
	

Ржевська Майя Юріївна
професор кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
	

Стрельчук Вікторія Олександрівна
завідувач кафедри режисури естради та масових свят Київського національного університету культури і мистецтв

027 Музеєзнавство, памя’ткознавство

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Вербицька Поліна Василівна
завідувач кафедри історії України та етнокомунікації Національного університету «Львівська політехніка»
	

Жукова Олена Вікторівна
доцент кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії культури
	

Ключко Юлія Миколаївна
доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Афенченко Геннадій Владленович
доцент кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури
	

Комарніцький Ігор Олегович
декан факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв
	

Копієвська Ольга Рафаілівна
завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
	

Світайло Ніна Дмитрівна
завідувач кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету
	

Шикеринець Василь Васильович
завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бачинська Надія Анатоліївна
завідувач кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв
	

Гавриленко Валерій Володимирович
завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету
	

Гомотюк Оксана Євгенівна
завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету
	

Палеха Юрій Іванович
завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»
	

Палещишин Андрій Миколайович
завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
	

Пасічник Михайло Степанович
завідувач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
	

Соляник Алла Анатоліївна
завідувач кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури

Науково-методична комісія 4 з гуманітарних наук та богослов’я

031 Релігієзнавство 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Головащенко Сергій Іванович
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Лагодич Микола Миколайович
доцент кафедри церковно-історичних та практичних дисциплін Київської православної богословської академії – методист Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Харьковщенко Євген Анатолійович
завідувач кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Шевцов Сергій Вікторович
професор кафедри філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

032 Історія та археологія 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Венгерська Вікторія Олексіївна
завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені  Івана Франка
	

Михальський Ігор Сергійович
завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Державного закладу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Посохов Сергій Іванович
завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Райківський Ігор Ярославович

завідувач кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
	

Сминтина Олена Валентинівна
завідувач кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
	

Філінюк Анатолій Григорович
завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


033 Філософія 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Карась Анатолій Феодосійович
завідувач кафедри філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Карпенко Іван Васильович
декан філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Менжулін Вадим Ігорович
завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Пролеєв Сергій Вікторович
провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
	

Шашкова Людмила Олексіївна
завідувач кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

034 Культурологія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Герчанівська Поліна Евальдівна
завідувач кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
	

Кравченко Олександр Васильович
декан факультету культурології Харківської державної академії культури
	

Павлова Олена Юріївна
професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Петрова Ірина Владиславівна
завідувач кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв
	

Собуцький Михайло Анатолійович
завідувач кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

035 Філологія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бачинська Галина Василівна
завідувач кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
	

Бистров Яків Володимирович
завідувач кафедри англійської філології Прикарпатського національного університетуу імені Василя Стефаника»
	

Біскуб Ірина Павлівна
завідувач кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
	

Бондар Леся Вікторівна
доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мовиНаціонального технічного університету «Київський політехнічний інститут»
	

Гудманян Артур Грантович

директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету
	

Єсипенко Надія Григорівна
завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича
	

Казимирова Ірина Андріївна
докторант Інституту української мови Національної академії наук України
	

Кобякова Ірина Карпівна
завідувач кафедри германської філології Сумського державного університету
	

Мойсієнко Віктор Михайлович
професор кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка
	

Перова Світлана В’ячеславівна
виконуюча обов’язки завідувача кафедри теорії та практики перекладу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Пилипчук Святослав Михайлович
декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Христіанінова Раїса Олександрівна
завідувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету
	

Швець Ганна Дмитрівна
доцент кафедри української та російської мов як іноземних Київського національного університету імені Тараса Шевченка

041 Богослов’я 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Дятлик Тарас Миколайович
голова правління Громадської організації «Євро-Азіатська теологічна асоціація»
	

Рудейко Василь Петрович
завідувач кафедри літургійних наук Державного навчального закладу «Український  католицький  університет»
	

Сацик Ігор Каленикович
доцент кафедри релігієзнавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
	

Смирнов Андрій Іванович
доцент кафедри історії Національного університету «Острозька академія»
	

Хромець Віталій Леонідович
доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
	

Шевченко Віталій Володимирович
провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
	

Щербань Микола Володимирович
завідувач Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Науково-методична комісія 5 з соціальних наук та журналістики

052 Політологія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гомза Іван Анатолійович
доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Дем’яненко Борис Леонідович
декан історичного факультету Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
	

Круглашов Анатолій Миколайович 
завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Митко Антоніна Миколаївна
доцент кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
	

Смолянюк Володимир Федорович
завідувач кафедри політології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
	

Третяк Олексій Анатолійович
завідувач кафедри політології Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
	

Фісун Олександр Анатолійович
завідувач кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

053 Психологія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	1

Бондарчук Олена Іванівна
завідувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»
	8

Горбунова Вікторія Валеріївна
професор кафедри психології Українського католицького університету
	3

Данилюк Іван Васильович
декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	2

Кудерміна Олена Іванівна
завідувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
	5

Портницька Наталія Федорівна
завідувач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка
	7

Сірко Роксолана Іванівна
заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки Львівського держаного університету безпеки життєдіяльності
	4

Татенко Віталій Олександрович
головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
	9

Фурман Анатолій Васильович
завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету
	6

Яланська Світлана Павлівна
завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

054 Соціологія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Богдан Олена Володимирівна
доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Гаєвська Оксана Борисівна
виконуюча обов’язки завідувача кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
	

Коваліско Наталія Володимирівна
професор кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Кононов Ілля Федорович
завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
	

Кутуєв Павло Володимирович
завідувач кафедри соціології Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 
	

Скворець Володимир Олексійович
завідувач кафедри соціології доцент Запорізького національного університету
	

Сокурянська Людмила Георгівна
завідувач кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
	

Чепак Валентина Василівна
завідувач кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
	

Шевель Інна Петрівна
завідувач кафедри соціології факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтва

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гурака Ігор Федорович
завідувач кафедри міжнародних відносин Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
	

Дацків Ігор Богданович
професор кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації Тернопільського національного економічного університету
	

Калитчак Роман Григорович
доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Коцан Наталія Несторівна
завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
	

Манжола Володимир Андрійович
завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
	

Набока Олександр Вікторович
доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Сергєєв Вячеслав Сергійович
завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпропетровського національного університет імені Олеся Гончара
	

Турчин Ярина Богданівна
директор Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»
	

Чекаленко Людмила Дмитрівна
завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України



056 Міжнародні економічні відносини

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Грабинський Ігор Михайлович
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Луцишин Зоряна Орестівна
професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
	

Мельник Тетяна Миколаївна
завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету
	

Молчанова Еллана Юріївна
заступник декана факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
	

Орловська Юлія Валеріївна
завідувач кафедри міжнародної економіки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
	

Отенко Ірина Павлівна
завідувач кафедри економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Пирог Ольга Володимирівна
завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємства Національного університету «Львівська політехніка»
	

Сіденко Світлана Володимирівна
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету
	

Стукало Наталія Вадимівна
декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

061 Журналістика

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бабенко Вікторія Володимирівна
завідувач кафедри журналістики Вищого навчального закладу «Український католицький університет»
	

Бондаренко Тетяна Григорівна
завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
	

Демченко Сергій Володимирович
завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Зелінська Надія Віталіївна
завідувач кафедри видавничої справи і редагування  Української академії друкарства
	

Коник Дмитро Леонідович
виконуючий обов’язки доцента кафедри зв’язків з громадськістю факультету соціальних наук та технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Мітчук Ольга Андріївна
декан факультету журналістики Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука»
	

Різун Володимир Володимирович
директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Ткаченко Олена Григорівна
завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету
	

Тріщук Ольга Володимирівна
завідувач кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

Науково-методична комісія 6 з бізнесу, управління та права

051 Економіка

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Антонюк Лариса Леонтіївна
заступник завідувача кафедри міжнародної економіки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
	

Бажал Юрій Миколайович
завідувач кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Вахітов Володимир Володимирович
професор Київської школи економіки
	

Жданова Людмила Леонідівна
професор кафедри загальної економічної теорії Одеського національного економічного університету 
	

Козюк Віктор Валерійович
завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету
	

Мельник Леонід Григорович
завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
	

Назарова Галина Валентинівна
завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Перерва Петро Григорович
декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Роскладка Андрій Анатолійович
завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету 
	

Черняк Олександр Іванович
завідувач кафедри економічної кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Шаульська Лариса Володимирівна
декан економічного факультету Донецького національного університету

071 Облік і оподаткування 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бачинський Василь Іванович
завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії
	

Бондар Микола Іванович
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
	

Грінько Алла Павлівна
декан факультету менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі
	

Давидов Григорій Миколайович
декан факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету
	

Лазаришина Інна Дмитрівна
завідувач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування
	

Лоханова Наталія Олексіївна
завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету
	

Лучко Михайло Романович
завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету
	

Мороз Юлія Юзефівна
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирського національного агроекологічного університету
	

Пилипенко Андрій Анатолійович
завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

072 Фінанси, банківська справа та страхування

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Верченко Олеся Петрівна
Академічний директор Київської школи економіки
	

Внукова Наталія Миколаївна
завідувач кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Десятнюк Оксана Миронівна 
директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету
	

Єрмошкіна Олена В’ячеславівна
завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
	

Івахненков Сергій Володимирович
професор кафедри фінансів Національного університету  «Києво-Могилянська академія»
	

Копилюк Оксана Іванівна
завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Львівської комерційної академії
	

Костирко Лідія Андріївна
завідувач кафедри фінансів і банківської справи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
	

Крутова Анжеліка Сергіївна
завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування Харківського державного університету харчування та торгівлі
	

Кужелєв Михайло Олександрович
директор Інституту фінансів, банківської справи Університету Державної фіскальної служби України
	

Кузнєцова Людмила Вікторівна
завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету
	

Мурашко Олена Володимирівна
заступник декана фінансово-економічного факультету Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
	

Рекова Наталія Юріївна
завідувач кафедри обліку фінансів та економічної безпеки Донецького національного технічного університету
	

Тарасенко Ірина Олексіївна
завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну
	

Школьник Інна Олександрівна
професор кафедри фінансів Сумського державного університету
	

Шульга Наталія Петрівна
завідувач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету

073 Менеджмент

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Алькема Віктор Григорович
завідувач кафедри управлінських технологій Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «Крок»
	

Бай Сергій Іванович
завідувач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
	

Бардась Артем Володимирович
професор кафедри менеджменту виробничої сфериДержавного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
	

Бушуєв Сергій Дмитрович
завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури
	

Жилінська Оксана Іванівна
завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Кабаков Юрій Борисович
директор Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості
	

Краснокутська Наталія Станіславівна
завідувач кафедри менеджменту та оподаткуванняНаціонального технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Кузнецова Інна Олексіївна
завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного економічного університету
	

Лепейко Тетяна Іванівна
завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Маркіна Ірина Анатоліївна
професор кафедри менеджментуПолтавської державної аграрної академії
	

Мельник Ольга Григорівна
завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
	

Новікова Марина Миколаївна
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
	

Павленко Олена Пантеліївна
доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету
	

Соболь Сергій Миколайович
завідувач кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
	

Федулова Ірина Валентинівна
завідувач кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій

074 Публічне управління та адміністрування

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Даниленко Лідія Іванівна

професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України
	

Гавкалова Наталія Леонідівна
завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Дузь-Крятченко Олександр Петрович
начальник інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
	

Малий Іван Йосипович
завідувач кафедри макроекономіки та державного управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
	

Монастирський Григорій Леонардович
професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету
	

Подольчак Назар Юрійович
завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
	

Чукут Світлана Анатоліївна
Виконуюча обов’язки завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

075 Маркетинг

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Дайновський Юрій Анатолійович
завідувач кафедри маркетингу Львівської комерційної академії
	

Зіновчук Віталій Володимирович
Завідувач кафедри маркетингу Житомирського національного агроекологічного університету
	

Зозульов Олександр Вікторович
професор кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Ілляшенко Сергій Миколайович
завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету
	

Кравчук Наталія Ярославівна
доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету
	

Литовченко Ірина Львівна
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету
	

Окландер Михайло Анатолійович
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету
	

Ромат Євгеній Вікторович
завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету
	

Старостіна Алла Олексіївна
професор завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Тараненко Ірина Всеволодівна
завідувач кафедри міжнародного маркетингу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
	

Федорченко Андрій Васильович
професор кафедри маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»







076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Артюх Тетяна Миколаївна
професор кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій
	

Батенко Людмила Павлівна
завідувач кафедри стратегії підприємств Державного вищого навчального закладу  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
	

Бойчик Ірина Михайлівна
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету
	

Гаврилишин Володимир Володимирович
декан товарознавчо-комерційного факультету Львівської комерційної академії
	

Гонтарева Ірина Вячеславівна
професор кафедри економіки підприємства і менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Гончаренко Олена Миколаївна
завідувач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету
	

Гринько Тетяна Валеріївна
завідувач кафедри економіки та управління підприємництвом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Дубініна Антоніна Анатоліївна
завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів Харківського державного університету харчування та торгівлі
	

Князь Святослав Володимирович 
завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»
	

Купалова Галина Іванівна
завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Мережко Ніна Василівна
завідувач кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету
	

Нестерчук Юлія Олександрівна
декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва
	

Павлова Валентина Андріївна
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Приватного вищого навчального закладу «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
	

Сотник Ірина Миколаївна
заступник завідувача кафедри економіки та бізнес –адмініструванняСумського державного університету
	

Сумець Олександр Михайлович
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

081 Право

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Азаров Денис Сергійович
декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Бичкова Світлана Сергіївна
завідувач кафедри цивільного права і процесуНаціональної академії внутрішніх справ
	

Бойко Андрій Михайлович

Член Вищої ради юстиції
	

Єрмоленко Володимир Михайлович
завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Кагановська Тетяна Євгеніївна
декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Куйбіда Роман Олексійович
заступник голови правління Центру політико-правових реформ
	

Кучерявенко Микола Петрович
завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
	

Пацурківський Петро Станіславович
декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Пушкіна Олена Вікторівна
завідувач кафедри праваПриватного вищого навчального закладу «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
	

Сироїд Оксана Іванівна
Заступник Голови Верховної Ради України 
	

Сідак Микола Васильович
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного вищого навчального закладу  «Ужгородський національний університет»

082 Міжнародне право

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Задорожній Олександр Вікторович
завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Ладиченко Віктор Валерійович
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України 
	

Петров Роман Арестович
завідувач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук  Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Сироїд Тетяна Леонідівна
професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Столярський Олег Васильович
доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка

Науково-методична комісія 7 з біології, природничих наук та математики 

091  Біологія 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Білько Надія Михайлівна
завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Вінніков Альберт Іванонович
завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнологій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

ГнатушСвіталана Олексіївна
завідувач кафедри мікробіології Львівського національного університет імені Івана Франка
	

Жмурко Василь Васильович
завідувач кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Киричук Галина Євгенівна
завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка
	

Ружицька Ольга Миколаївна
доцент кафедри ботаніки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
	

Сухомлін Катерина Борисівна
професор кафедри зоології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

101  Екологія 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Внукова Наталія Володимирівна
заступник завідувача кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього  університету
	

Волошкіна Олена Семенівна
завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури 
	

Грановська Людмила Миколаївна
завідувач кафедри сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування Херсонського державного аграрного університету
	

Зеленько Юлія Володимирівна
завідувач кафедри «Хімія та інженерна екологія» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	

Лукашов Дмитро Володимирович
завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Мальований Мирослав Степанович
завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»
	

Масікевич Юрій Григорович
професор кафедри гігієни та екології вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»
	

Параняк Роман Петрович
завідувач кафедри екології та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
	9

СафрановТамерланАбісалович
завідувач кафедри екології і охорони довкілля Одеського державного екологічного університету
	1

Хрутьба Вікторія Олександрівна
завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету
	1

Шелест Зоя Михайлівна
доцент кафедри екології  Житомирського державного технологічного університету

102  Хімія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Грабчук Галина Петрівна
доцент кафедри супрамолекулярної хімії Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	

Деркач Тетяна Михайлівна
завідувач кафедри фізичної та неорганічної хімії  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
	

Калугін Олег Миколайович
декан хімічного факультету Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
	

Раскола Людмила Анатоліївна
доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної екології, заступник декана хімічного факультету Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
	

Решетняк Олександр Володимирович
завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені І. Франка
	

Шендрик Олександр Миколайович
декан хімічного факультету Донецький національний університет
	

Штеменко Олександр Васильович
завідувач кафедри неорганічної хімії державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

103  Науки про Землю 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Довбніч Михайло Михайлович
завідувач кафедри геофізичних методів розвідки державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
	

Круль Володимир Петрович
завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Лященко Анатолій Антонович
професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київський національний університет будівництва та архітектури
	

Мельничук Віктор Григорович
завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології  Національного університету водного господарства та природокористування
	

Михайлов Володимир Альбертович
директор навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	

Павлунь Микола Миколайович
декан геологічного факультету Львівський національний університет імені І. Франка
	

ПересадькоВіліна Анатолійович
декан факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Хомин Володимир Романович
завідувач кафедри основ геології та екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
	

Хохлов Валерій Миколайович
професор кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету
	

Шерстюк Наталія Петрівна
декан геолого-географічного факультету Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

104  Фізика та астрономія 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Бернацька Юлія Миколаївна
завідувач кафедри фізико-математичних наук Національний університет «Києво-Могилянська академія»
	

Гіржон Василь Васильович
завідувач кафедри фізики металів державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»
	

ІвченкоВасиль Миколайович
завідувач кафедри астрономії та фізики космосу Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
	

Кланічка Володимир Михайлович
професор кафедри теоретичної і експериментальної фізики, директор Інституту природничих наук державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»
	

Пойда Володимир Павлович
завідувач кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Решетняк Сергій Олександрович
професор кафедри загальної та експериментальної фізики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
	

Русаков Володимир Федорович
завідувач кафедри загальної фізики і дидактики фізики Донецький національний університет
	

Стадник Василь Йосифович
професор кафедри фізики твердого тіла Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Ушкац Михайло Вікторович
доцент кафедри фізики Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

105  Прикладна фізика та наноматеріали

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Анісімов Ігор Олексійович
декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
	

Баранник Євген Олександрович
професор кафедри ядерної та медичної фізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Воронов Сергій Олександрович
завідувач кафедри прикладної фізики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 
	

Дробахін Олег Олегович
завідувач кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

111  Математика 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Безущак Оксана Омелянівна
доцент кафедри алгебри та математичної логіки Київського національного університету імені Т. Шевченка
	

Гой Тарас Петрович
доцент кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	

Євтухов В’ячеслав Михайлович
завідувач кафедри диференціальних рівнянь Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
	

Іщук Юрій Богданович
доцент кафедри алгебри і логіки Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Клесов Олег Іванович
завідувач  кафедри математичного аналізу та теорії ймовірності Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Михайлюк Володимир Васильович
професор кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Парфінович Наталія Вікторівна
завідувач кафедри математики фізико-математичних наук Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Хецеліус Ольга Юріївна
професор кафедри вищої та прикладної математики Одеського державного екологічного університету

112  Статистика 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Кінаш Орест Михайлович
доцент кафедри теоретичної та прикладної статистики Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Осипчук Михайло Михайлович
завідувач кафедри статистики і вищої математики Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	

Турчин Валерій Миколайович
завідувач кафедри статистики й ймовірності Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Шевченко Георгій Михайлович
доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

113  Прикладна математика 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бігун Ярослав Йосипович
завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
	

Дияк
Іван Іванович
декан факультету прикладної математики і інформатики 
Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Олійник Богдана Віталіївна
завідувач кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Стоян Володимир Антонович
професор кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Т. Шевченка
	

Тевяшев Андрій Дмитрович
завідувач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки
	

Чертов Олег Романович
завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Шрамко Юрій Вікторович
доцент кафедри прикладної та обчислювальної математики Сумського державного університету

Науково-методична комісія 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій

121 Інженерія програмного забезпечення

№ з/п
Прізвище, ім’я , по батькові
Посада
	

Байбуз Олег Григорович
завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Глибовець Андрій Миколайович
доцент кафедри мережних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	0

Дивак Микола Петрович

декан факультету комп’ютерних технологійТернопільського національного економічного університету
	

Дичка Іван Андрійович
декан факультету прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 
	

Дудар Зоя Володимирівна
завідувач кафедри програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
	

Нікітченко Микола Степанович
завідувач кафедри теорії та технології програмування Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Петрик Михайло Романович
завідувач кафедрипрограмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
	

Сидоров Микола Олександрович
завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету
	

Ткачук Микола Вячеславович
професор кафедри автоматизована систем управління Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
	

Туркін Ігор Борисович
завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
	

Шинкаренко Віктор Іванович
завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

122-1 Комп’ютерні науки та інформаційні системи (комп’ютерні науки)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Глибовець Микола Миколайович
декан факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Годлевський Михайло Дмитрович
завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
	

Дмитрієва Ольга Анатоліївна
завідувач кафедрою прикладної математики та інформатики Донецького національного технічного університету
	

Єрохін Андрій Леонідович
декан факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки
	

Жолткевич Григорій Миколайович
декан факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
	

Ковалюк Тетяна Володимирівна
доцент кафедри автоматизована систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
	

Крак Юрій Васильович
завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного  університету імені Тараса Шевченка
	

Медиковський Микола Олександрович
директор Інституту комп’ютерних наук  та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
	

Михальов Олександр Ілліч
завідувач кафедри інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України 
	

Новожилова Марина Володимирівна
завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури
	

Песчаненко Володимир Сергійович
доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету
	

Субач Ігор Юрійович
начальник кафедри Бойового застосування математичного та програмного забезпечення автоматизованої системи управління  Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
	

Черевко Ігор Михайлович
декан факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Ярошко Сергій Адамович
завідувач кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка

122-2Комп’ютерні науки та інформаційні системи (інформаційні системи і технології)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Антощук Світлана Григорівна
директор Інституту комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету
	

Вишнівський Віктор Вікторович
завідувач  кафедри інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій
	

Данильченко Тетяна Валеріївна
заступник декана факультету інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
	

Іларіонов Олег Євгенович
заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій Вищого  навчального закладу Університету економіки та права «Крок»
	

Кавун Сергій Віталійович
завідувач кафедри інформаційних технологій Харківського навчально-наукового Державного вищого навчального заклад «Університет банківської справи»
	

Квєтний Роман Наумович 
завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету
	

Ковальчук Володимир Володимирович
професор кафедри автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища Одеського державного екологічного університету
	

Купін Андрій Іванович
завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
	

Малкіна Віра Михайлівна
завідувач кафедри інформаційних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету
	

Руденко Олег Григорійович
завідувач кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Семаньків Марія Василівна
доцент кафедри інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
12.
Снитюк Віталій Євгенович
завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка
13.
Тимочко Олександр Іванович
професор кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба
14.
Цюцюра Світлана Володимирівна
виконуючий обов’язки завідувача кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва та архітектури


123 Комп’ютерна інженерія 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Купін Андрій Іванович
завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
	

Мельник Анатолій Олексійович
завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка»
	

Погорілий Сергій Дем’янович
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

ПоліновськийВячеслав Васильович
директор Інституту комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
	

Ситніков Валерій Степанович
завідувач  кафедри комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету
	

Стіренко Сергій Григорович
професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 
	

Харченко Вячеслав Сергійович
завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

124 Системний аналіз 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Донченко Володимир Степанович
професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Куценко Олександр Сергійович
завідувач кафедри системного аналізу і управління Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 
	

Малик Ігор Володимирович
виконуючий обов’язки завідувача кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Романенко Віктор Демидович
заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного  університету України "Київський політехнічний інститут"
	

Чорней  Руслан Костянтинович
доцент кафедри математики  Національного університету «Києво-Могилянська академія»

125 Кібербезпека

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Бабенко Тетяна Василівна
завідувач кафедри  безпеки інформації та телекомунікацій  Вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
	

Бурячок Володимир Леонідович
завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій
	

Воронов Віктор Романович
заступник начальника управління Департаменту технічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
	

КачинськийАнатолій Броніславович
професор кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 
	

Кузнєцов Олександр Олександрович
професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
	

Максимович Володимир Миколайович 
завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
	

Оксіюк Олександр Глібович
завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського  національного університету імені Тараса Шевченка
	

Чечельницький Віктор Якович 
директор  Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки Одеського національного політехнічного університету
	

Юдін Олександр Костянтинович
директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада

	

Дубовой Володимир Михайлович
завідувач кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету
	

Ельперін Ігор Володимирович
завідувач кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Національного університету харчових технологій
	

Жученко Анатолій Іванович
завідувач кафедри автоматизації хімічних виробництв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 
	

Кар’янський Сергій Анатолійович
декан факультету автоматики Національного університету «Одеська морська академія»
	

Лисенко Віталій Пилипович
завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І. І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Максимов Максим Віталійович
завідувач кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Одеського національного політехнічного університету
	

Матіко Федір Дмитрович
заступник директора інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка»
	

Тарасюк Вікторія Павлівна
декан факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
	

Фірсов Сергій Миколайович
завідувач кафедри електротехніки Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"



152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Володарський Євген Тимофійович
професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 
	

Грабовський Олег Вікторович
відповідальний секретар Технічного комітету стандартизації ТК 163 «Якість освітніх послуг» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
	

Кондрашов Сергій Іванович
завідувач кафедри інформаційно-вимірювальні технології і системи Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 
	

Кучерук Володимир Юрійович
завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету
	

Новіков Володимир Миколайович
директор Відокремленого структурного підрозділу «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості
	

Поперенко Леонід Володимирович
завідувач кафедри оптики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Руженцев Ігор Вікторович
завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки
	

Тіхенко Валентин
Миколайович
завідувач кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації Одеського національного політехнічного університету
	

Чернецький Євгеній Вячеславович
доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

153 Мікро- та наносистемна техніка. Електроніка

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	.

Дружинін Анатолій Олександрович
завідувач кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівський політехніка»
	.

Карташов Володимир Михайлович
завідувач кафедри радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки
	.

Кіпенський Андрій Володимирович
декан факультету соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
	.

Мещанінов Сергій Кармінович
завідувач кафедри електроніки Дніпродзержинського державного технічного університету
	.

Погребняк Олександр Дмитрович
завідувач кафедри наноелектроніки Сумського державного університету
	

Проценко Сергій Іванович
декан факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету
	

Стасюк Зиновій Васильович
завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки Львівського  національного університету імені Івана Франка
	

Тарасюк Вікторія Павлівна
декан факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки Донецького національного технічного університету
	

Ямненко Юлія Сергіївна
завідувач кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

172 Телекомунікації та радіотехніка 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада

	

Безрук Валерій Михайлович
завідувач кафедри «Мережі зв’язку» Харківського національного університету радіоелектроніки
	

Кичак Василь Мартинович
декан факультету радіотехніки, зв’язку та приладобудування Вінницького національного технічного університету
	

Климаш Михайло Миколайович
завідувач кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка» 
	

Лісовий Іван Павлович
професор кафедри телекомунікаційних систем Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова
	

Мартинюк Валерій Володимирович
завідувач кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницького національного університету 
	

Могилевич Дмитро Ісакович
начальник кафедри Бойового застосування засобів зв’язку Військового інституту телекомунікацій та інформатизації управління
	

Опанасюк Анатолій Сергійович
завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету
	

Сайко Володимир Григорович
завідувач кафедри радіотехнологій Державного університету телекомунікацій
	

Уривський Леонід Олександрович
завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

173 Авіоніка

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Збруцький Олександр Васильович
декан факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університет України "Київський політехнічний інститут"
	

Кулабухов Анатолій Михайлович
завідувач кафедри  систем автоматичного управління Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
	

Кулік Анатолій Степанович
завідувач кафедри систем управління літальними апаратами Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 
	

Ситник Сергій Олександрович
завідувач відділення «Авіаційна електроніка» Криворізького коледжу Національного авіаційного університету
Науково-методична комісія 9 з інженерії

131 «Прикладна механіка» 

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бобир Микола Іванович
директор механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Пермяков Олександр Анатолійович
професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Баранов Олег Олегович
доцент кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем Національного аерокосмічного університету  ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
	

Саленко Олександр Федорович
завідувач кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
	

Приходько Олександр Анатолійович
завідувач кафедри механотроніки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Анісімов Володимир Миколайович
професор кафедри машинобудування та інженерної механіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
	

Панчук Віталій Георгійович
завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

132. Матеріалознавство

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Лобода Петро Іванович
декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Соболь Олег Валентинович
завідувач кафедри матеріалознавства Національного політехнічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Тимофеєва Лариса Андріївна
завідувач кафедри якості, стандартизації, сертифікації та технологій виготовлення матеріалів Українського державного університету залізничного транспорту
	

Санін Анатолій Федорович
завідувач кафедри технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Лаухін Дмитро В’ячеславович
професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

	

Дурягіна Зоя Антонівна
завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Національного університету «Львівська політехніка»

133. Галузеве машинобудування

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Пасічник Віталій Анатолійович
завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Веселовська Наталія Ростиславівна
завідувач кафедри машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету
	

Склабінський Всеволод Іванович
завідувач кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних підприємств Сумського державного університету
	

Блажко Володимир Володимирович
заступник завідуючого кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектури
	

Кириченко Ігор Георгійович
декан механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
	

Білодіденко Сергій Валентинович
завідувач кафедри машин та агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії України
	

Ребезнюк Ігор Тарасович
директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології Національного лісотехнічного університету
	

Луців Ігор Володимирович
завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
	

Регей Іван Іванович
завідувач кафедри поліграфічних і пакувальних машин та технології пакування Української академії друкарства
	

Тимощевський Борис Георгійович
завідувач кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

134. Авіаційна та ракетно-космічна техніка та суднобудування

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Шквар Євгеній Олексійович
професор кафедри приладів та систем керування літальними апаратами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Зайончковський Геннадій Йосипович
завідувач кафедри гідрогазових систем Національного авіаційного університету
	

Планковський Сергій Ігорович
декан факультету літакобудування Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
	

Давидов Сергій Олександрович
завідувач кафедрою проектування та конструкцій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

	

Бондаренко Олександр Валентинович
заступник директора кораблебудівного навчально-наукового інституту з навчальної роботи Національного університету кораблебудування імені. адмірала Макарова

136. Металургія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Тараканов Аркадій Костянтинович
завідувач кафедри металургії чавуну Національної металургійної академії України
	

Лисенко Тетяна Володимирівна
завідувач кафедри технології управління ливарними процесами Одеського національного політехнічного університету

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Яндульський Олександр Станіславович
декан факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Козирський Володимир Вікторович
директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Резинкін Олег Лук’янович
завідувач кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Мороз Олександр Миколайович
директор навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерної техніки. завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
	

Чорний Олексій Петрович
директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
	

Андрієнко Петро Дмитрович
завідувач кафедри «Електричні і електронні апарати» Запорізького національного технічного університету
	

Назаренко Ігор Петрович
виконуючий обов’язки декана енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету
	

Тарасенко Микола Григорович
завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
	

Букарос Андрій Юрійович
виконуючий обов’язки декана факультету автоматизації, механіки та робототехніки, завідувач кафедри маркетингу, підприємства і торгівлі  Одеської національної академії харчових технологій
	

Жук Дмитро Олександрович
завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем, заступник директора навчально-наукового Інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
	

Водічев Володимир Анатолійович
завідувач кафедри електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету



142. Енергетичне машинобудування

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Туз Валерій Омелянович
завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»
	

Форсюк Андрій Васильович
доцент  кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій
	

Єфімов Олександр В’ячеславович
завідувач кафедри парогенераторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Хмельнюк Михайло Георгійович
завідувач кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря Одеської національної академії харчових технологій
	

Радченко Микола Іванович
завідувач кафедри кондиціювання і рефрижерації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

143. Атомна енергетика 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада

	

Письменний Євген Миколайович
декан теплоенергетичного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»
	

Мисак Йосиф Степанович
завідувач кафедри теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій Національного університету «Львівська політехніка»
	

Кравченко Володимир Петрович
завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету

144. Теплоенергетика та гідроенергетика

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Черноусенко Ольга Юріївна
завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»
	

Василенко Сергій Михайлович
завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій
	

Ганжа Антон Миколайович
завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Гакал Павло Григорович
завідувач кафедри аерокосмічної теплоенергетики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
	

Книш Людмила Іванівна
завідувач кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Губинський Михайло Володимирович
завідувач кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України
	

Рябенко Олександр Антонович
завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного господарства та природокористування


161 Хімічні технології та інженерія

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бойченко Сергій Валерійович
завідувач кафедри екології навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету
	

Сангінова Ольга Вікторівна
заступник декана з навчально-методичної роботи хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Тульський Геннадій Георгійович
завідувач кафедри технічної електрохімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Зайчук Олександр Вікторович
декан факультету обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
	

Варлан Костянтин Єлісеєвич
завідувач кафедри хімії та хімічної технології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Атаманюк Володимир Михайлович
завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка»
	

Сарібєкова Діана Георгіївна
завідувач кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного університету

162 Біотехнологія та біоінженерія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Кравченко Олександр Валерійович
завідувач підрозділу міської інфраструктури Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
	

Кляченко Оксана Леонідівна
доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів та природокористування України
	

Галкін Олександр Юрійович
перший заступник декана факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Пирог Тетяна Павлівна
завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій
	

Щербак Олена Валентинівна
декан факультету біотехнології та природокористування Харківської державної зооветеринарної академії
	

Скляр Тетяна Володимирівна
доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Новіков Володимир Павлович
завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»

163 Біомедична інженерія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Максименко Віталій Борисович

декан факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»
	

Злепко Сергій Макарович
завідувач кафедри проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету
	

Бих Анатолій Іванович
завідувач кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектротехніки
	

Азархов Олександр Юрійович
завідувач кафедри біомедичної інженерії Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет
	

Яворський Богдан Іванович
професор кафедри біотехнологічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Науково-методична комісія 10 з будівництва та технологій

181 харчові технології

№ п/п
Прізвище, імя, по батькові
Посада
	

Бурак Валентина Геннадіївна
доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Херсонського державного аграрного університету
	

Валько  Микола Іванович  
завідувач кафедри харчових технологійХерсонського національного технічного університету
	

Гринченко Ольга Олексіївна
завідувач кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі
	

Іоргачова Катерина Георгіївна
завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Одеської національної академії харчових технологій
	

Колісниченко Тетяна Олександрівна
завідувач кафедри харчових технологій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Некрасов Павло Олександрович
професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Харківського політехнічного інституту
	

Паляниця Любов Ярославівна
доцент кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська політехніка»
	

Паска Марія Зіновіївна
декан факультету харчових технологій та екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького
	

Поліщук Галина Євгенівна
завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій




182 Технології легкої промисловості

№ п/п
Прізвище, імя, по батькові
Посада
	

Галавська Людмила Євгеніївна
завідувач кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну
	

ЗакораОксана Василівна
доцент кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю Херсонського національного технічного університету
	

ПеликЛеся Василівна
професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії
	

СлавінськаАлла Людвигівна
завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету
	

Чорногор
Наталія Михайлівна
викладач-методист кафедри технологій легкої промисловості Київського коледжу легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

№ п/п
Прізвище, імя, по батькові
Посада
1
Герасимов 
Олег Іванович
завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики Одеського державного екологічного університету
2
Клименко Микола Олександрович
директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування
3
КрусірГалина Всеволодівна
завідувач кафедри екології і природоохоронних технологій Одеської національної академії харчових технологій
4
Петрук Василь Григорович
директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, професор кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету
5
Петрушка Ігор Михайлович
завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
6
ПляцукЛеонід Дмитрович
завідувач кафедри прикладної екології Сумського державного університету
7
Шмандій Володимир Михайлович
завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

184 Гірництвота нафтогазова інженерія та технології

№ п/п
Прізвище, імя, по батькові
Посада
	

Андрєєв Борис Миколайович
завідувач кафедри будівельних геотехнологій Криворізькогонаціонального університету
	

Борисова Наталія Володимирівна
викладач-методист маркшейдерських дисциплін Лисичанського ордена Трудового Червоного Прапора гірничого технікуму
	

ГайкоГеннадій Іванович
професор кафедри геобудівництва та гірничних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Кондрат Олександр Романович
завідувач кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу
	

Котенко Володимир Володимирович
декан гірнично-екологічного факультету Житомирського державного технологічного університету
	

МаланчукЗіновій Романович
директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування
	

СаловВолодимир Олександрович
директор науково-методичного центру державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»




186  Видавництво та поліграфія

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Киричок
Тетяна Юріївна
професор кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Миклушка
Ігор Зіновійович
факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства
	

Пушкар 
Олександр Іванович
завідувач кафедрикоп’ютерних систем і технологій Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
	

Свердліковська Ольга Сергіївна
доцент кафедри переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
	

Ткаченко Володимир Пилипович
завідувач кафедри медіа систем та технологійХарківського національного університету радіоелектроніки

191 Архітектура та містобудування

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
1
Буряк 
Олександр Петрович
завідувач кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури
2
Василенко Олександр Борисович
професор кафедри основ архітектури та дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури
3
Михайлишин Ольга Леонідівна
завідувач  кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування
4
Тімохін
Віктор Олександрович
завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва та архітектури
5
Челноков Олександр Васильович
декан архітектурного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури	



192 Будівництво та цивільна інженерія

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
1
Добрянський Іван Михайлович
завідувач кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету
2
ДоненкоВасиль Іванович
завідувач кафедри будівельного виробництва та управління проектами Запорізького національного технічного університету
3
Іванченко Григорій Михайлович
декан будівельного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури
4
НажаПавло Миколайович
заступник декана факультету промислового та цивільного будівництво державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
5
Пашинський Віктор Антонович
професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва, Кіровоградського національного технічного університету
6
ПлугінАндрій Аркадійович
завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту
7
Прогульний Віктор Йосипович
завідувач кафедри водопостачання Одеської державної академії будівництва та архітектури
8
Савенко В’ячеслав Якович
завідувач кафедри будівництва та експлуатації доріг, Національного транспортного університету
9
Солодянкін Олександр Вікторович
професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
10
Холод Петро Федорович
завідувач кафедрибудівельних конструкцій та мостів Національного університету «Львівська політехніка»
11
ШумаковІгор Валентинович
завідувач кафедри технології будівельного виробництва Харківського національного університету будівництва та архітектури

193  Геодезія та землеустрій

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
1
Кульбака Олеся Михайлівна
доцент кафедри Землевпорядкування, будівництва атодоріг та геодезії державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
2
СлавінськаОлена Сергіївна
декан факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету
3
СохничАнатолій Якович
директор Західного науково-дослідного інституту Землеустрою та земельного кадастру Львівського національного аграрного університету
4
Трегуб Микола Володимирович
виконуючий обов’язки завідувача кафедри геодезії державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
5
Третяк Корнилій Романович
директор інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»
6
ХропотСергій Григорович
завідувач кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури
7
Шульц 
Роман Володимирович
декан факультету геоінформаційних систем і управління територіями Київського національного університету будівництва і архітектури
8
Яременко Юрій Іванович
декан факультету водного господарства Херсонського державного аграрного університету
9
Приходько Микола Михайлович
завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу




Науково-методична комісія 11 з аграрних наук та ветеринарії 

201 Агрономія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гамаюнова Валентина Василівна
завідувач кафедри землеробства Миколаївського національного аграрного університету
	

Дідур Ігор Миколайович
декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету
	

Зеленський Віктор Анатолійович
декан факультету агротехнологій і природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету
	

Іванова Ірина Євгенівна
декан агрономічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету
	

Каленська Світлана Михайлівна
завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України 
	

Коваленко Ігор Миколайович
декан агрономічного факультету Сумського національного аграрного університету
	

Лопушняк Василь Іванович
декан факультету агротехнологій та екології Львівського національного аграрного університету
	

Мицик Олександр Олександрович
декан агрономічного факультету Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
	

Мринський  Іван Миколайович
декан агрономічного факультету Державного вищого навчального закладу Херсонського державного аграрного університету
	

Полторецький
Сергій Петрович
професор кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва
	

Хахула Валерій Семенович
декан агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету

202 Захист і карантин рослин 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Антипова Лідія Климівна
професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету
	

Власенко Володимир Анатолійович
завідувач кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету
	

Доля Микола Миколайович
декан факультету захисту рослин, біотехнології та екології Національного університету біоресурсів та природокористування
	

Ключевич Михайло Михайлович
виконуючий обов’язки завідувача кафедри захисту рослин Житомирського національного агроекологічного університету
	

Яновський Юрій Петрович
завідувач кафедри захисту і карантину рослин Уманського національного університету садівництва


203  Садівництво та виноградарство 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гонтар Василь Терентійович
доцент кафедри садівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Попова Людмила Миколаївна
доцент кафедри польових і овочевих культур Одеського державного аграрного університету
	

Романов Олексій Васильович
декан агрономічного факультету  Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
	

Чебан Сергій Данилович
доцент кафедри плодоовочівництва, лісового і садово-паркового господарства Подільського державного аграрно-технічного університету
	

Щетина Сергій Васильович
декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського національного університету садівництва

204  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бомко Віталій Семенович
декан біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету 
	

Лихач Вадим Ярославович
доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського національного аграрного університету
	

Піщан Станіслав Григорович
декан біотехнологічного факультету Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
	

Поліщук Анатолій Анатолійович
декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної  аграрної академії
	

Сичов Михайло Юрійович
професор кафедри годівлі тварин та технології кормів Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Скоромна Оксана Іванівна
декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету
	

Щербатий Зеновій Євгенович
декан біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького


205 Лісове господарство 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Автухов Анатолій Кузьмич
завідувач кафедри деревооброблювальних технології і системотехніки лісового комплексу Харківського національного  технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
	

Василишин Роман Дмитрович
директор Науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Мельник Тетяна Іванівна
завідувач кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету
	

Миклуш Степан Іванович
директор навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України 
	

Шлапак Володимир Петрович
завідувач кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва

206  Садово-паркове господарство 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бойко Тетяна Олексіївна
виконуюча обов’язки завідувача кафедри лісового та садово-паркового господарства Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»
	

Геник Ярослав Вячеславович
завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України
	

Заморський Олександр Олександрович
декан факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва
	

Ковалевський Сергій Борисович
заступник директора Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Прокопчук Валентина Мар’янівна
виконуюча обов’язки  завідувача кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету

207  Водні біоресурси та аквакультура 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Божик  Володимир Йосипович
завідувач кафедри водних біоресурсів і аквакультури  Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
	

Корнієнко Володимир Олександрович
заступник декана факультету рибного господарства Херсонського державного аграрного університету
	

Сондак Василь Володимирович
завідувач кафедри водних біоресурсів Національного університету водного господарства та природокористування
	

Шевченко Петро Григорович
завідувач кафедри гідробіології та іхтіології  Національного університету біоресурсів і природокористування України

	

Шекк Павло Володимирович
завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури 
Одеського державного екологічного університету

208 Агроінженерія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Михайлович Ярослав Миколайович
декан механіко-технологічного факультету Національного університет біоресурсів і природокористування України
	

Бандура Валентина Миколаївна
декан факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету
	

Грабар Іван Григорович
завідувач кафедри «Процеси, машини і обладнання» Житомирського національного агроекологічного університету
	

Пастухов Валерій Івановича
завідувач кафедри сільськогосподарських машин Харківського  національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
	

Сокол Сергій Петрович
декан факультету механізації сільського господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 
	

Кюрчев Сергій Володимирович
декан механіко-технологічного факультету Таврійської державної аграрно-технічної академії
	

Ковалишин Степан Йосифович
декан факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету
	

Панцир Юрій Іванович
декан інженерно-технічного факультету  Подільського державного аграрно-технічного університету
	

Гевко Роман Богданович
виконуючий обов’язки завідувача кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування Тернопільського національного економічного університету

211 Ветеринарна медицина

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Івасенко Борис Петрович
декан факультету ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету
	

Білоус Микола Васильович
заступник директора Департаменту ветеринарної медицини, начальник управління державної інспекції Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України
	

Цвіліховський
Микола Іванович
декан факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Ревунець Анатолій Степанович
декан факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету
	

Нечипоренко Олександр Леонідович
декан факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету
	

Яценко Іван Володимирович
завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії
	

Стронський Юрій Степанович
декан факультету ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

212  Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Богатко Надія Михайлівна
завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Інституту післядипломного навчання керівників та спеціалістів ветеринарної медицини  Білоцерківського національного аграрного університету
	

Костюк Володимир Кіндратович
професор кафедри анатомії тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України
	

Передера Сергій Борисович
декан факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії
	

Бібен Іван Андрійович
декан факультету ветеринарної медицини Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
	

Пеленьо Руслан Андрійович
декан факультету ветеринарної гігієни та екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Науково-методична комісія 12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення

221 Стоматологія

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	1

Кордіяк Андрій Юліянович
завідувач кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
	2

Косенко Валентина Миколаївна
завідувач відділення «Стоматологія» Житомирського інституту медсестринства
	3

Кузняк Наталія Богданівна
завідувач кафедри хірургічної та дитячої стоматології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний  медичний університет»
	4

Ніконов Віктор Володимирович
декан стоматологічного факультету Харківського національного медичного університету
	5

Остапко Олена Іванівна
професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
	6

Удод Олександр Анатолійович
декан стоматологічного факультету Донецького національного медичного університету імені М.Горького
	7

Шешукова Ольга Вікторівна
завідувач кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти Вищого державного начального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

222 Медицина

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Аймедов Костянтин Володимирович
завідувач кафедри психіатрії, наркології, психології та соціальної допомоги Одеського національного медичного університету
	

Веселовська Зоя Федорівна
завідувач кафедри хірургічних хвороб Київського медичного університету 
	

Дзісь Наталія Петрівна
професор кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
	

Завгородній Ігор Володимирович
Керівник Навчально-наукового центру Харківського національного медичного університету
	

Кондратьєв Вячеслав Олександрович
декан III медичного факультету Дніпропетровської медичної академії
	

Міщук Василь Григорович
завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) Івано-Франківського національного медичного університету
	

Постернак Геннадій Іванович
завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів Луганського державного медичного університету
	

Сміянов Владислав Анатолійович
директор медичного інституту Сумського державного університету
	

Сулаєва Оксана Миколаївна
Професор кафедри гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного університету
	

Ходоровський Володимир Михайлович
начальник навчального відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення Буковинського державного медичного університету
	

Яворовський Олександр Петрович
завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб Київського медичного університету імені О. О. Богомольця

223 Медсестринство

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Білик Любов Володимирівна
декан медичного факультету Черкаського медичного коледжу
	

Дуб Наталія Єстахіївна
декан медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини імені Андрія Крупинського
	

Заболотнов Віталій Олександрович
завідувач кафедри «Сестринська та акушерська справа» Комунального вищого навчального закладу Житомирського інституту медсестринства
	

Мартиненко Наталія Володимирівна
завідувач медичним відділенням медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії
	

Пирогова Віра Іванівна
завідувач кафедри акушерства, гінекології і перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
	

Плеш Ігор Антонович
завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти Буковинського державного медичного університету
	

Ястремська Світлана Олександрівна
доцент кафедри загального догляду за хворими Тернопільського держаного медичного університету імені І. Я. Горбачевського



224 Технології медичної діагностики та лікування

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Дейнека Святослав Євгенович
завідувач кафедри мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного університету
	

Залюбовська Ольга Іллівна
завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Харківського національного медичного університету
	

Майоров Олег Юрійович
завідувач кафедри клінічної інформатики та ІТ в управлінні охороною здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти
	

Сойка Лариса Дмитрівна
завідувач відділення «Лабораторна діагностика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Молодший спеціаліст», «Бакалавр» та групи нечуючих студентів
	

Щербиніна Марина Борисівна
професор кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

225 Медична та психологічна реабілітація

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Божук Богдан Степанович
доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки заступник декана медико-психологічного факультету національного медичного університету імені О.О. Богомольця
	

Владимиров Олександр Аркадійович
завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини Національного медичного академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	

Поліщук Олександр Юрійович
доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету
	

Пшук Наталія Георгіївна
Завідувач кафедри медичної психології та психіатрії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
	

Сокрут Валерій Миколайович
завідувач кафедри фізичної реабілітації, фізіотерапії, спортивної та нетрадиційної медицини Донецького національного медичного університету імені М. Горького

226 Фармація

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Баула Ольга Петрівна
декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
	

Георгіянц Вікторія Акопівна
завідувач кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету
	

Геруш Олег Васильович
завідувач кафедри фармації Буковинський державний медичний університет
	

Громовик Богдан Петрович
декан фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
	

Загричук Григорій Ярославович
доцент кафедри загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
	

Кисельов Вадим Віталійович
доцент кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів Українського державного хіміко-технологічного університету
	

Косяченко Наталія Миколаївна
голова циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г. С. Протасевича»
	

Кривов’яз Олена Вікторівна
завідувач кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
	

Кучеренко Наталія Василівна
доцент кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Луганського державного медичного університету
	

Ніженковська Ірина Володимирівна
завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця
	

Новіков Володимир Павлович
завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації і біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»

227 Фізична реабілітація

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Герцик Андрій Мирославович
доцент кафедри фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури
	

Голик Володимир Анатолійович
академічний директор Школи реабілітаційної медицини вищого навчального закладу «Український католицький університет 
	

Кобелєв Степан Юрійович
голова правління громадської організації «Українська асоціація фізичної терапії»
	

Лазарєва Олена Борисівна
професор кафедри фізичної реабілітації Національний університет фізичного виховання і спорту України
	

Мисула Ігор Романович
завідувач кафедри медичної реабілітації Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського
	

Полянська Оксана Степанівна
професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету
	

Худецький Ігор Юліанович
завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

231 Соціальна робота

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Агарков Олег Анатолійович
завідувач кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету
	

Байдарова Ольга Олегівна
асистент кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Вакуленко Світлана Миколаївна
доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Іванова Ірина Борисівна
завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «України»
	

Кабаченко Надія Василівна
доцент Школи соціальної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія»
	

Кальченко Лариса Володимирівна
доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки гуманітарного факультету Українського католицького університету
	

Купенко Олена Володимирівна 
доцент кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету
	

Лазоренко Борис Петрович
провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук
	

Лютий Вадим Петрович
доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці,соціальних відносин та туризму
	

Осетрова Оксана Олександрівна
завідувач кафедри соціальної роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
	

Шандрук Сергій Костянтинович
професор кафедри психології та соціальної роботи, заступник начальника навчально-методичного відділу Тернопільського національного економічного університету

232 Соціальне забезпечення

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Гусак Наталія Євгенівна
завідувач кафедри Школи соціальної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
	

Докаш Віталій Іванович
завідувач кафедри соціології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
	

Шаповалова Тетяна Вікторівна
Доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»
	

Шиян Оксана Миколаївна
декан факультету заочного навчання Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»
	

Ярошенко Алла Олександрівна
завідувач кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Науково-методична комісія 13 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки

251 Державна безпека

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Бєлов Олександр Федорович 
радник Голови служби групи радників та консультантів Голови Служби безпеки України Апарату Голови Служби безпеки України
	

Климчук Сергій Олександрович
співробітник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України
	

Мамченко Сергій Миколайович

директор Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України
	

Стоянов Ігор Іванович
завідувач кафедри Інституту зовнішньої розвідки України
	

Шемаєв Володимир Миколайович
головний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

252 Безпека державного кордону 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Залож Віктор Вікторович
начальник відділу дослідження проблем державного управління у сфері прикордонної безпеки Науково-дослідного інституту Держприкордонслужби України
	

Король Артур Станіславович
начальник управління професійної підготовки Адміністрації Державної прикордонної служби України
	

Марчук Володимир Миколайович
заступник начальника управління прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону Адміністрації 
Держприкордонслужби
	

Матусяк Едуард Вікторович
начальник Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ
	

Мисик Анатолій Борисович
доцент кафедри прикордонної безпеки Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

253 Військове управління (за видами збройних сил) 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада

1.
Гикало Юрій Вадимович
начальник факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення Військової академії(м. Одеса)
2.

Лобанов Анатолій Анатолійович
начальник кафедри управління військами Інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
3.
Морозов Ігор Вікторович
доцент кафедри управління Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
4. 
Поляков Станіслав Юрійович
начальник кафедри загальновійськових та правових дисциплін військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
5.
Похнатюк Сергій Володимирович
начальник кафедри тактики факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
6.
Радзівілов Григорій Данилович
начальник кафедри «Технічного та метрологічного забезпечення» Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 
7.
Хамула Сергій Васильович
начальник кафедри спеціальних дисциплін Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка
8.
Ярош Сергій Петрович
начальник кафедри тактики зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ Харківського університету Повітряних сил 



254. Забезпечення військ (сил) 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Васюта Костянтин Станіславович
начальник факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації 
	

Куртсеітов Тимур Ленурович
начальник кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ
	

Лісовенко Денис Валентинович
начальник кафедри тилового забезпечення Військової академії (м. Одеса)
	

Марущенко Володимир Васильович
начальник кафедри радіаційного, хімічного, біологічного захисту факультету військової підготовки імені Верховної ради України національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

255 Озброєння та військова техніка

№ з/п
Прізвище, ім’я. по батькові
Посада
	

Акіншин Олександр Георгійович
доцент кафедри бронетанкового озброєння та військової техніки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут
	

Дробан Олександр Миколайович
начальник кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету ракетних військ і артилерії Національної академії військ імені гетьмана Петра Сагайдачного м. Львів
	

Мірненко Володимир Іванович
завідувач кафедри логістики Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ
	

Нікул Станіслав Олексійович
начальник кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння Військової академії (м. Одеса)
	

Панченко Ігор В’ячеславович
начальник кафедри підготовки підрозділів та частин спеціального призначення факультету військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 
	

Поляков Андрій Павлович
директор Центру моніторингу якості освіти та інновацій навчального процесу Вінницького національного технічного університету
	

Савков Павло Анатолійович
начальник кафедри топогеодезичного забезпечення військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	

Худов Геннадій Володимирович
начальник кафедри тактики радіотехнічних військ факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Міністерство оборони України

261 Пожежна безпека 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада

	

Пархоменко Руслан Володимирович
заступник начальника інституту пожежної та техногенної безпеки з навчально-наукової роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
	

Сидоренко  Володимир Леонідович
начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій України
	

Стельмах Олег Адамович
заступник начальника Науково-методичного центру навчальних закладів Державної служби надзвичайних ситуацій України
	

Чуб Ігор Андрійович
начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту України
	

Шналь Тарас Миколайович 
доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного університету «Львівська політехніка»






262 Правоохоронна діяльність

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада

	

Ковальова Олена Володимирівна
Завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 2 Одеського державного  університету внутрішніх справ
	

Мінка Тетяна Павлівна
завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративна діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
	

Мозоль Анатолій Петрович
провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ 
	

Назар Юрій Степанович
завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3 Львівського державного університету внутрішніх справ

263 Цивільна безпека 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

БерезуцькийВячеслав Володимирович
завідувач кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
	

Бєліков Анатолій Серафімович
завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності Дніпропетровського вищого навчального закладу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
	

Ренкас Андрій Гнатович
начальник інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, Державна служба з надзвичайних ситуацій України)
	

Соболь Олександр Миколайович
начальник кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України
	

Уваров Юрій Володимирович
начальник Науково-методичного центру навчальних закладів Державної служби надзвичайних ситуацій України


Науково-методична комісія 14 з транспорту та сервісу 

241 Готельно-ресторанна справа   

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада  
	

Бойко Маргарита Григорівна
Завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
	

Бровенко Тетяна Вікторівна
Доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв
	

Дишкантюк Оксана Володимирівна
Декан факультету Інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного  бізнесу Одеської національної академії харчових технологій
	

ДоценкоВіктор Федорович
Декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету  харчових технологій
	

КлапчукВолодимир Михайлович
Завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи державного вищого навчального закладу  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 
	

Пасєка Станіслава Раймондівна
завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені  Богдана Хмельницького
	

Писаревський Ілля Матвійович
Декан факультету «Менеджмент», завідувач кафедри туризму і готельного господарства Харківського  національного університету  міського господарства іменіО.М.Бекетова

242 Туризм

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Антоненко Володимир Степанович
Завідувач кафедри міжнародного туризму Київського університету культури
	

Кілінська Клавдія Йосифівна
Завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
	

Любіцева Ольга Олександрівна
Завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного  університету імені Тараса Шевченка
	

Парфіненко Анатолій Юрійович
Завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
	

Поколодна Марія Миколаївна
Доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного  університету міського господарства імені О. М. Бекетова
	

Сущенко
Олена Анатоліївна
Завідувач кафедри  туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Ткаченко 
Тетяна 
Іванівна
Завідувач кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету
	

Уварова
Ганна Шевкетівна
Доцент кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету
	

Холявка Володимир Зеновійович
Декан факультету туризму,доцент кафедри економіки та спортивного менеджменту Львівського державного університету фізичної культури

275 Транспортні технології 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Гащук
Петро Миколайович
Завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
	

Горяїнов Олексій Миколайович
професор кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 
	

Доля
Віктор Костянтинович
завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова
	

Замойський Степан Михайлович 
Заступник декана інженерно-технічного факультету,  доцент кафедри транспортних технологій і засобів агропромислового комплексу Подільського державного аграрно-технічного університету
	

Козаченко Дмитро Миколайович
Начальник науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	

МарінцеваКрістіна Валеріївна
Доцент кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету
	

Поліщук Володимир Петрович
Завідувач  кафедри транспортні системи та безпека дорожнього руху  Національного транспортного університету
	

Поляков Андрій Павлович
Директор Центру моніторингу якості освіти та інновацій навчального процесу Вінницького національного технічного університету
	

Решетков Дмитро Миколайович
Професор кафедри експлуатації морських портів Одеського національного морського університету 

276Транспорт 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Барсов Валерій Ігорович
Професор кафедри систем управління літальними апаратами Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
	

Бас Костянтин Маркович
Завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
	

Біліченко Віктор Вікторович
Завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національно технічного університету
	

БобирьДмитро Валерійович
Доцент кафедри «Локомотиви» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	

Волков Володимир Петрович
Завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
	

ВорохобінІгор Ігорович
Декан факультету морських перевезень та технологій Національного університету «Одеська морська академія»
	

Добровольский Олександр Сергійович
Заступник декана автомеханічного факультету, доцент кафедри двигунів та теплотехніки  Національного транспортного університету
	

Мельничук  Сергій 
Володимирович
Професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства Житомирського державного технологічного університету
	

Мойсеєнко Валентин Іванович
Завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту
	

Сербін Сергій Іванович
Директор Машинобудівного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
	

Тамаргазін Олександр Анатолійович
Завідувач кафедри технологій аеропортів Національного авіаційного університету
	

Чернявський Василь Васильович
Декан факультету судноводіння, доцент кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Херсонської державної морської академії
	

Шумило Олександр Миколайович
Декан судномеханічного  факультету Одеського національного морського університету
Науково-методична комісія 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти 

301 Освіта впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання 

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада  
	

Аніщенко Олена Валеріївна
завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України
	

Боднар Оксана Степанівна
виконуючий обов’язки  завідувача кафедри методики викладання навчальних предметів і освітнього менеджменту Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
	

Гладир Андрій Іванович
директор навчально-наукового центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
	

Занько Юрій Степанович
директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка
	

Кравченко Олена Вікторівна
доцент кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
	

Кременчуцька Маргарита Костянтинівна
доцент кафедри соціальної допомоги та практичної психології Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
	

Мельничук Лілія Борисівна
завідувач кафедри педагогіки Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 
	

Носенко Юлія Григорівна
провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України
	

Семеног Олена Миколаївна
професор кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
	

Сидоренко Вікторія Вікторівна
професор кафедри філософії і освіти дорослих  Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

302 Дистанційне навчання

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада  
	

Васильєва Наталі Костянтинівна
завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
	

Дрейс Юрій Олександрович
завідувач кафедри дистанційного навчання Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету
	

Зубань Юрій Олександрович
директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання Сумського державного університету
	

Корнієнко Юрій Костянтинович
директор центру дистанційного навчання Одеської національної академії харчових технологій
	

Левчук Віктор Георгійович
директор Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Мазур Микола Петрович
декан факультету заочно-дистанційного навчання Хмельницького національного університету
	

Майборода Олена Вікторівна
директор навчально-наукового інституту відкритої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
	

Мозолевич Григорій Якович
заступник директора Центру безвідривної освіти  Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	

Піндус Наталія Миколаївна
керівник Центру дистанційного навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
	

Хмара Міла Василівна
заступник завідувача кафедри кримінального права і правосуддя Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

303 Академічна доброчесність

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Артюхов Артем Євгенович
начальник Центру науково-технічної та економічної інформації Сумського державного університету
	

Безус Роман Миколайович
доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 
	

Бєлан Ганна Валеріївна
доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету
	

Дойчик Максим Вікторович
заступник декана, доцент кафедри філософії та соціології філософського факультету Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	

Загірняк Денис Михайлович
начальник центру моніторингу якості освіти та академічної чесності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
	

Лічман Тетяна Володимирівна
начальник науково-організаційного відділу Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «Крок»
	

Мельниченко Анатолій Анатолійович
декан факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
	

Пантелеймонов Антон Віталійович
доцент кафедри хімічного матеріалознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

304 Навчання іноземних громадян

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Бадинський Леонід Олексійович
завідувач сектору міжнародних відносин Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин Національного університету водного господарства та природокористування
	

Березовенко Антоніна Віталіївна
завідувач кафедри мовної освіти іноземців факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 
	

Груцяк Василь Іванович
заступник директора Центру міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Маракушин Дмитро Ігорович
декан V факультету з підготовки іноземних студентів Харківського національного медичного університету
	

Піщева Тетяна Іванівна
декан факультету по роботі з іноземними студентами Центру підготовки спеціалістів Одеської державної академії будівництва та архітектури 
	

Черемська Ольга Степанівна
завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Шевченко Мирослава Вікторівна
доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

305 Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада 
	

Гришечкін Сергій Анатолійович
доцент кафедри фізики Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	

Збрицька Тетяна Петрівна
доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Одеського національного економічного університету
	

Корольова Ольга Олегівна
начальник навчально-методичного відділу Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
	

Косач Наталія Ігорівна
професор кафедри Авіаційні прилади та вимірювання Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
	

Моргулець Оксана Борисівна
директор навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців Київського національного університет технологій та дизайну
	

Ромашова Яніна Володимирівна
керівник навчального відділу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Скляр Ірина Дмитрівна
начальник навчально-методичного відділу змісту освіти Сумського державного університету 
	

Токін Олександр Павлович
начальник навчально-методичного управління Національного  транспортного університету
	

Фарафонова Наталя Костянтинівна
доцент кафедри математичних методів в економіці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Хахула Лариса Петрівна
начальник відділу навчально-методичної частини Білоцерківського національного аграрного університету 

306 Бібліотечні технології

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

АрустамоваНателла Артемівна
директор наукової бібліотеки Херсонського державного університету
	

Бабічева Олена Григорівна
заступник директора Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
	

Братчик Антоніна Григорівна
директор наукової бібліотеки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
	

Крива Алла Василівна
директор наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування
	

Іванова Світлана Миколаївна
завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних системІнституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України


307 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
	

Богачков Юрій Миколайович
директор Інституту наступної освіти навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"  
	

В’юн Валерій Васильович
директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету 
	

Кушнір Наталія Олександрівна
завідувач центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Херсонського державного університету
	

Пасечнікова Лариса Павлівна
завідувач кафедри менеджменту освіти та психології Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
	

Полетаєва Лариса Миколаївна
директор Центру післядипломної освіти Одеського державного екологічного університету
	

Полякова Ганна Анатоліївна
керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
	

Слюсаренко Олена Миколаївна
учений секретар Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
	

Сорочан Тамара Михайлівна
завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Державного вищого навчального закладу  «Університет менеджменту освіти»
	

Хмелевський Микола Олександрович
директор Інституту економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету 





Директор департаменту вищої освіти							О. І. Шаров

