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Відповідно до Положення про Методичну раду Національного технічного університе-

ту «Харківський політехнічний інститут», затвердженого наказом НТУ «ХПІ» № 53 ОД  від 

31.01.2020 р. та наказу Міністерства освіти та науки України № 922 від 11.09.2015 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад Методичної ради університету: 

1.1. Голова Методичної ради: 

1.1.1. СОКОЛ Євген Іванович, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАН України, доктор 

технічних наук, професор. 

1.2. Заступники Голови Методичної ради: 

1.2.1. МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, проректор з науково-педагогічної роботи, професор; 

1.2.2. ТРУШ Олександр Олегович, проректор з науково-педагогічної роботи, професор. 

1.3. Секретар Методичної ради: 

1.3.1. РАДОГУЗ Сергій Анатолійович, начальник методичного відділу, доцент. 

 

1.4. Члени Методичної ради: 

1.4.1. АДАШЕВСЬКИЙ Володимир Михайлович, завідувач кафедри теоретичної механіки, 

професор; 

1.4.2. АХІЄЗЕР Олена Борисівна, завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу да-

них, професор; 

1.4.3. БЛИЗНЮК Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри біотехнології, біофізики та аналі-

тичної хімії, професор; 

1.4.4. БОРИСЕНКО Євген Анатолійович, докторант кафедри інформаційно-вимірювальних 

технологій і систем; 

1.4.5. БОРИСЕНКО Анатолій Миколайович, професор кафедри теоретичних основ електро-

техніки; 

1.4.6. БУЛАВІН Віктор Іванович, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії, профе-

сор; 

1.4.7. ВЕЛИКИЙ Дмитро Львович, доцент кафедри загальної фармації; 

1.4.8. ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович, завідувач кафедри інформаційних технологій і сис-

тем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова, професор; 

1.4.9. ГАНЖА Антон Миколайович, завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних 

технологій, професор; 

1.4.10. ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович,  декан факультету комп’ютерних та інформаційних тех-

нологій, професор; 

1.4.11. ГЛАВЧЕВА Юлія Миколаївна, директор науково-технічної бібліотеки; 

1.4.12. ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, професор кафедри програмної інженерії та ін-

формаційних технологій управління; 



1.4.13. ГОНТАР Юлія Григорівна, майстер виробничого навчання кафедри електроізоляцій-

ної та кабельної техніки; 

1.4.14. ГУБСЬКИЙ Сергій Олександрович, заступник директора навчально-наукового інсти-

туту механічної інженерії і транспорту з методичної роботи, доцент кафедри комп’ютерного 

моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском; 

1.4.15. ГУТНИК Марина Валеріївна, доцент кафедри українознавства, культурології та істо-

рії науки 

1.4.16. ДАВИДЮК Тетяна Вікторівна, професор кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-

ресторанної справи; 

1.4.17. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович, доцент кафедри передачі електричної енергії; 

1.4.18  ДМИТРИК Віталій Володимирович, професор кафедри зварювання; 

1.4.19. ДОЛЬСЬКА Ольга Олексіївна, професор кафедри філософії; 

1.4.20. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, директор навчально-наукового інституту механіч-

ної інженерії і транспорту, професор; 

1.4.21. ЄФІМОВ Олександр В’ячеславович, завідувач кафедри парогенераторобудування, 

професор; 

1.4.22. ЖАДАН Тетяна Андріївна, заступник директора навчально-наукового інституту еко-

номіки, менеджменту і міжнародного бізнесу з методичної роботи, доцент кафедри бізнес-

аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи; 

1.4.23. ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства для 

електроніки та геліотехніки, доцент; 

1.4.24. ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович,  професор кафедри обчислювальної техніки та 

програмування; 

1.4.25. ЗЛАТКІНА Віра Владиславівна, завідувач кафедри внутрішніх хвороб і сімейної ме-

дицини, професор; 

1.4.26. ІГЛІН Сергій Петрович, професор кафедри прикладної математики; 

1.4.27. ІГНАТЮК Ольга Анатоліївна, професор кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами ім. І.А. Зязюна; 

1.4.28. КАЛАГІН Юрій Аркадійович, професор кафедри соціології і публічного управління; 

1.4.29. КАЧАНОВ Петро Олексійович, завідувач кафедри автоматики та управління в техні-

чних системах, професор; 

1.4 30. КЄССАЄВ Олександр Геннадійович, завідувач кафедри електроізоляційної та кабель-

ної техніки, старший викладач;  

1.4.31. КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан факультету соціально-гуманітарних те-

хнологій, професор;  

1.4.32. КОНКІН Валерій Миколайович, заступник директора навчально-наукового інженер-

но-фізичного інституту з навчальної роботи, професор; 

1.4.33. КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович, завідувач кафедри загальної електротех-

ніки, професор; 

1.4.34. КОШКАРОВ Юрій Юрійович, начальник відділу забезпечення якості освітньої діяль-

ності; 

1.4.35. КРАСНІКОВ Ігор Леонідович, професор кафедри автоматизації технологічних систем 

та екологічного моніторингу; 

1.4.36. КРАСНОКУТСЬКА Наталія Станіславівна, завідувач кафедри менеджменту та опода-

ткування, професор; 

1.4.37. КРИМЕЦЬ Оксана Михайлівна, заступник декана факультету міжнародної освіти з 

методичної роботи, доцент кафедри української мови; 

1.4.38. КУДІЙ Дмитро Анатолійович, декан факультету міжнародної освіти, доцент; 

1.4.39. ЛАВРОВА Інна Олегівна, заступник директора навчально-наукового інституту  хімі-

чних технологій та інженерії з навчальної роботи, професор; 

1.4.40. ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, завідувач кафедри електричних станцій, профе-

сор; 
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1.4.41. ЛАРІН Олексій Олександрович, директор навчально-наукового інженерно-фізичного 

інституту, професор; 

1.4.42. ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович, професор кафедри технічної електрохімії; 

1.4.43. ЛИТВИНЕНКО Оксана Олексіївна, професор кафедри турбінобудування; 

1.4.44. ЛУБЯНИЙ Леонід Захарович, професор кафедри технічної кріофізики; 

1.4.45. ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович, завідувач кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування, професор; 

1.4.46. ЛЮБЧЕНКО Олена Анатоліївна, завідувач кафедри фізики, професор; 

1.4.47. МАЛИХІН Сергій Володимирович, завідувач кафедри фізики металів і напівпровід-

ників, професор; 

1.4.48. МАЛЬКО Максим Миколайович, декан факультету комп’ютерних наук та програмної 

інженерії, професор; 

1.4.49. МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович, директор навчально-наукового інститу-

ту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, професор; 

1.4.50. МАРЦЕНЮК Валентина Євгенівна, старший викладач кафедри інженерної  електро-

фізики; 

1.4.51. МЕШКОВ Денис Вікторович,  керівник освітнього центру «Німецький технічний фа-

культет»; 

1.4.52. МІНАКОВА Ксенія Олександрівна доцент кафедри фізики; 

1.4.53. МІЩЕНКО Володимир Акимович, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінан-

сів; 

1.4.54. МОРОЗОВА Ольга Григорівна, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, про-

фесор 

1.4.55. НЄКРАСОВ  Павло Олександрович , завідувач кафедри технології жирів і продуктів 

бродіння, професор; 

1.4.56. ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна, професор кафедри права; 

1.4.57. ПЕРЕРВА Петро Григорович, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підпри-

ємництва та міжнародних економічних відносин, професор; 

1.4.58. ПЕТРОВ Сергій Олександрович, доцент кафедри органічного синтезу та нанотехно-

логій; 

1.4.59. ПІВЕНЬ Олена Миколаївна, професор кафедри технології жирів і продуктів бродіння; 

1.4.60. ПІДБУЦЬКА Ніна Вікторівна, професор кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами ім. І.А. Зязюна; 

1.4.61. ПОДУСТОВ Михайло Олексійович, завідувач кафедри автоматизації технологічних 

систем та екологічного моніторингу, професор; 

1.4.62. ПОНОМАРЬОВ Володимир Іванович, заступник директора навчально-наукового ме-

дичного інституту з навчальної роботи, професор; 

1.4.63. ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович, завідувач кафедри систем інформації, професор; 

1.4.64. П’ЯТАК Тетяна Вікторівна, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів; 

1.4.65. РАЙКО Діана Валеріївна, завідувачка кафедри  економічної кібернетики та маркетин-

гового менеджменту, професор; 

1.4.66. РЕШЕТНЯК Наталія Борисівна, доцент кафедри загальної економічної теорії; 

1.4.67. РИЩЕНКО Ігор Михайлович, директор навчально-наукового інституту хімічних тех-

нологій та інженерії, професор; 

1.4.68. РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович, завідувач кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. І.А. Зязюна, професор; 

1.4.69. САЛІОНОВИЧ Людмила Миколаївна, доцент кафедри міжкультурної комунікації та 

іноземної мови; 

1.4.70. САХНЕНКО Микола Дмитрович, завідувач кафедри фізичної хімії, професор; 

1.4.71. СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна, завідувач відділу електроелектроних ресурсів науко-

во-технічної бібліотеки; 

1.4.72. СИНЕЛЬНИК Ірина Василівна, професор кафедри фізики; 
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1.4.73. СИСОЄВ Володимир Вікторович, завідувач кафедри економіки та маркетингу; 

1.4.74. СКЛЯР Володимир Миколайович, завідувач кафедри українознавства, культурології 

та історії науки, професор; 

1.4.75. СОЛОЩУК Михайло Миколайович, професор кафедри інформатики та інтелектуаль-

ної власності; 

1.4.76. СТИСЛО Богдан Олександрович, директор Міжгалузевого інституту післядипломної 

освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"; 

1.4.77. СУББОТІНА Валерія Валеріївна, завідувач кафедри матеріалознавства, доцент; 

1.4.78. ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна, голова первинної профспілкової організації сту-

дентів; 

1.4.79. ТИМЧЕНКО Галина Миколаївна, заступник директора навчально-наукового інженер-

но-фізичного інституту з методичної роботи, доцент кафедри прикладної математики; 

1.4.80. ТКАЧЕНКО Світлана Сергіївна, заступник декана факультету соціально-

гуманітарних технологій з методичної роботи, доцент кафедри українознавства, культуроло-

гії та історії науки; 

1.4.81. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович, директор навчально-наукового інституту ене-

ргетики, електроніки та електромеханіки, професор; 

1.4.82. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович, завідувач кафедри технічної електрохімії, про-

фесор;  

1.4.83. ФЕДАК Богдан Степанович, директор навчально-наукового медичного інституту, 

професор; 

1.4.84. ФЕДЧЕНКО Ганна Валеріївна, доцент кафедри геометричного моделювання та 

комп’ютерної графіки; 

1.4.85. ФИК Iлля Михайлович, завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату, 

професор; 

1.4.86. ХАЗІЄВА Світлана Сергіївна, начальник навчального відділу. 

1.4.87. ХАЙРОВА Ніна Феліксівна, професор кафедри інтелектуальних комп’ютерних сис-

тем; 

1.4.88. ХОМЯК Юрій Валентинович. завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних 

систем контролю та діагностики, доцент; 

1.4.89. ЦИГАНКОВ Олександр Валерійович, завідувач кафедри органічної хімії, біохімії, ла-

кофарбових матеріалів та покрить, доцент; 

1.4.90. ЧЕРКАШИНА Ганна Миколаївна, заступник директора навчально-наукового інститу-

ту  хімічних технологій та інженерії з методичної роботи, доцент кафедри технології пласти-

чних мас і біологічно активних полімерів; 

1.4.91. ЧЕРНИХ Олена Петрівна, заступник декана факультету комп’ютерних та інформа-

ційних технологій з методичної роботи, професор кафедри обчислювальної техніки та про-

грамування; 

1.4.92. ЧЕРНЯВСЬКА Світлана Миколаївна, завідувач кафедри української мови, доцент; 

1.4.93. ШАМАРДІНА Віра Миколаївна, професор кафедри автоматизованих електромехані-

чних систем; 

1.4.94. ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович, завідувач кафедри хімічної техніки та промис-

лової екології, доцент; 

1.4.95. ШАПРАН Євген Миколайович, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та експе-

ртизи товарів, професор; 

1.4.96. ШТЕФАН Вікторія Володимирівна, завідувач аспірантури, доцент; 

1.4.97. ШУБА Ірина Володимирівна, заступник декана факультету комп’ютерних наук і про-

грамної інженерії з методичної роботи, доцент кафедри інформатики та інтелектуальної вла-

сності; 

1.4.98. ЮРЧЕНКО Олександр Анатолійович, доцент кафедри комп’ютерного моделювання 

та інтегрованих технологій обробки тиском; 

1.4.99. ЮШКО Олексій Володимирович, завідувач кафедри фізичного виховання, доцент. 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/vidobuvannya-nafti-gazu-ta-kondensatu/?kid=62
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/organichna-himiya-biohimiya-ta-mikrobiologiya/?kid=67


1.5. Методичні комісії під головуванням: 
1.5.1. БОРИСЕНКО Євген Анатолійович – голова комісії з стандартизації методичного за-
безпечення навчального процесу; 
1.5.2. ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович – голова комісії з практичної підготовки студен-
тів; 
1.5.3. ГУТНИК Марина Валеріївна – голова комісії з активізації вивчення іноземних мов; 
1.5.4. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович – голова комісії з науково-методичних засад 
енергозбереження у навчальному процесі; 
1.5.5. ЖАДАН Тетяна Андріївна – голова комісії з економічних питань навчання інженерним 
спеціальностям; 
1.5.6. КОШКАРОВ Юрій Юрійович – голова комісії з забезпечення якості освіти; 
1.5.7. КУДІЙ Дмитро Анатолійович – голова комісії з міжнародної освіти та співробітництва; 
1.5.8. ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович – голова комісії з вдосконалення та змісту інженер-
ної освіти; 
1.5.9. ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович – голова комісії з дипломного та курсового проек-
тування; 
1.5.10. МАЛЬКО Максим Миколайович – голова комісії з дистанційної та змішаної освіти; 
1.5.11. МАРЦЕНЮК Валентина Євгенівна – голова комісії із заочного навчання; 
1.5.12. ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна – голова комісії з протидії корупції; 
1.5.13. ПЕТРОВ Сергій Олександрович – голова комісії роботи з абітурієнтами та профорієн-
тації студентів; 
1.5.14. ПІДБУЦЬКА Ніна Вікторівна – голова комісії з розвитку та вдосконалення роботи 
кафедр соціально-гуманітарного напряму та психолого-педагогічної й управлінської підгото-
вки студентів; 
1.5.15. ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович – голова комісії з впровадження сучасних ІТ в на-
вчальний процес; 
1.5.16. СТИСЛО Богдан Олександрович – голова комісії з активізації навчального процесу; 
1.5.17. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович – голова комісії з подання до звань; 
1.5.18. ФЕДАК Богдан Степанович – голова комісії з медичної освіти; 
1.5.19. ЧЕРНЯВСЬКА Світлана Миколаївна – голова комісії з мовної підготовки фахівців; 
1.5.20. ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович – голова комісії з екології освіти та виховання 
студентів; 
1.5.21. ШТЕФАН Вікторія Володимирівна – голова комісії з методичного забезпечення під-
готовки докторів філософії. 
 

2. Головам комісій Методичної ради та Методичним комісіям інститутів та факульте-
тів: 
2.1. Планувати роботу за напрямками своєї діяльності, щомісяця проводити засідання, на 
яких заслуховувати інформацію, звіти, обговорювати хід та результати роботи. 
2.2. Плани роботи методичних комісій на наступний рік подавати секретареві Методичній 
ради – до 15 вересня. 
2.3. Щорічно до 15 травня надавати секретареві Методичної ради звіти про свою роботу для 
її узагальнення та систематизації. 

 
3. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні дове-

сти наказ до відома всіх директорів, деканів та членів Методичної ради. 
 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи МИГУЩЕНКА Руслана Павловича. 
 
5. Наказ № 411 ОД від 24.09.2020 р. відмінити як такий, що втратив чинність. 
 
Підстава: службова записка проректора з науково-педагогічної роботи професора 

МИГУЩЕНКА Руслана Павловича. 
 

 Ректор НТУ «ХПІ»                                                             Євген СОКОЛ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: 

 

 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи      Руслан МИГУЩЕНКО  

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник відділу кадрів      Дмитро АКІМЕНКО 

 

 

Начальник планово- 

фінансового відділу       Ніна ГОРБАТЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер       Світлана СОЛОДОВНІКОВА 

 

 

Начальник юридичного 

відділу        Юлія МОЛЧАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ректору НТУ «ХПІ» 

Євгену СОКОЛУ 

 

 

 

СЛУЖБОВА   ЗАПИСКА 

 

 

Відповідно до Положення про Методичну раду Національного технічного університе-

ту «Харківський політехнічний інститут», затвердженого наказом НТУ «ХПІ» № 53 ОД  від 

31.01.2020 р. та наказу Міністерства освіти та науки України № 922 від 11.09.2015 р. прошу 

Вас: 

 

1. Затвердити склад Методичної ради університету: 

1.1. Голова Методичної ради: 

1.1.1. СОКОЛ Євген Іванович, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАН України, доктор 

технічних наук, професор. 

1.2. Заступники Голови Методичної ради: 

1.2.1. МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, проректор з науково-педагогічної роботи, професор; 

1.2.2. ТРУШ Олександр Олегович, проректор з науково-педагогічної роботи, професор. 

1.3. Секретар Методичної ради: 

1.3.1. РАДОГУЗ Сергій Анатолійович, начальник методичного відділу, доцент. 

 

1.4. Члени Методичної ради: 

1.4.1. АДАШЕВСЬКИЙ Володимир Михайлович, завідувач кафедри теоретичної механіки, 

професор; 

1.4.2. АХІЄЗЕР Олена Борисівна, завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу да-

них, професор; 

1.4.3. БЛИЗНЮК Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри біотехнології, біофізики та аналі-

тичної хімії, професор; 

1.4.4. БОРИСЕНКО Євген Анатолійович, докторант кафедри інформаційно-вимірювальних 

технологій і систем; 

1.4.5. БОРИСЕНКО Анатолій Миколайович, професор кафедри теоретичних основ електро-

техніки; 

1.4.6. БУЛАВІН Віктор Іванович, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії, профе-

сор; 

1.4.7. ВЕЛИКИЙ Дмитро Львович, доцент кафедри загальної фармації; 

1.4.8. ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович, завідувач кафедри інформаційних технологій і сис-

тем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова, професор; 

1.4.9. ГАНЖА Антон Миколайович, завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних 

технологій, професор; 

1.4.10. ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович,  декан факультету комп’ютерних та інформаційних тех-

нологій, професор; 

1.4.11. ГЛАВЧЕВА Юлія Миколаївна, директор науково-технічної бібліотеки; 

1.4.12. ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, професор кафедри програмної інженерії та ін-

формаційних технологій управління; 

1.4.13. ГОНТАР Юлія Григорівна, майстер виробничого навчання кафедри електроізоляцій-

ної та кабельної техніки 

1.4.14. ГУБСЬКИЙ Сергій Олександрович, заступник директора навчально-наукового інсти-

туту механічної інженерії і транспорту з методичної роботи, доцент кафедри комп’ютерного 

моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском; 



1.4.15. ГУТНИК Марина Валеріївна, доцент кафедри українознавства, культурології та істо-

рії науки 

1.4.16. ДАВИДЮК Тетяна Вікторівна, професор кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-

ресторанної справи; 

1.4.17. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович, доцент кафедри передачі електричної енергії; 

1.4.18  ДМИТРИК Віталій Володимирович, професор кафедри зварювання; 

1.4.19. ДОЛЬСЬКА Ольга Олексіївна, професор кафедри філософії; 

1.4.20. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, директор навчально-наукового інституту механіч-

ної інженерії і транспорту, професор; 

1.4.21. ЄФІМОВ Олександр В’ячеславович, завідувач кафедри парогенераторобудування, 

професор; 

1.4.22. ЖАДАН Тетяна Андріївна, заступник директора навчально-наукового інституту еко-

номіки, менеджменту і міжнародного бізнесу з методичної роботи, доцент кафедри бізнес-

аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи; 

1.4.23. ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства для 

електроніки та геліотехніки, доцент; 

1.4.24. ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович,  професор кафедри обчислювальної техніки та 

програмування; 

1.4.25. ЗЛАТКІНА Віра Владиславівна, завідувач кафедри внутрішніх хвороб і сімейної ме-

дицини, професор; 

1.4.26. ІГЛІН Сергій Петрович, професор кафедри прикладної математики; 

1.4.27. ІГНАТЮК Ольга Анатоліївна, професор кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами ім. І.А. Зязюна; 

1.4.28. КАЛАГІН Юрій Аркадійович, професор кафедри соціології і публічного управління; 

1.4.29. КАЧАНОВ Петро Олексійович, завідувач кафедри автоматики та управління в техні-

чних системах, професор; 

1.4 30. КЄССАЄВ Олександр Геннадійович, завідувач кафедри електроізоляційної та кабель-

ної техніки, старший викладач;  

1.4.31. КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан факультету соціально-гуманітарних те-

хнологій, професор;  

1.4.32. КОНКІН Валерій Миколайович, заступник директора навчально-наукового інженер-

но-фізичного інституту з навчальної роботи, професор; 

1.4.33. КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович, завідувач кафедри загальної електротех-

ніки, професор; 

1.4.34. КОШКАРОВ Юрій Юрійович, начальник відділу забезпечення якості освітньої діяль-

ності; 

1.4.35. КРАСНІКОВ Ігор Леонідович, професор кафедри автоматизації технологічних систем 

та екологічного моніторингу; 

1.4.36. КРАСНОКУТСЬКА Наталія Станіславівна, завідувач кафедри менеджменту та опода-

ткування, професор; 

1.4.37. КРИМЕЦЬ Оксана Михайлівна, заступник декана факультету міжнародної освіти з 

методичної роботи, доцент кафедри української мови; 

1.4.38. КУДІЙ Дмитро Анатолійович, декан факультету міжнародної освіти, доцент; 

1.4.39. ЛАВРОВА Інна Олегівна, заступник директора навчально-наукового інституту  хімі-

чних технологій та інженерії з навчальної роботи, професор; 

1.4.40. ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, завідувач кафедри електричних станцій, профе-

сор; 

1.4.41. ЛАРІН Олексій Олександрович, директор навчально-наукового інженерно-фізичного 

інституту, професор; 

1.4.42. ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович, професор кафедри технічної електрохімії; 

1.4.43. ЛИТВИНЕНКО Оксана Олексіївна, професор кафедри турбінобудування; 

1.4.44. ЛУБЯНИЙ Леонід Захарович, професор кафедри технічної кріофізики; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессор


1.4.45. ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович, завідувач кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування, професор; 

1.4.46. ЛЮБЧЕНКО Олена Анатоліївна, завідувач кафедри фізики, професор; 

1.4.47. МАЛИХІН Сергій Володимирович, завідувач кафедри фізики металів і напівпровід-

ників, професор; 

1.4.48. МАЛЬКО Максим Миколайович, декан факультету комп’ютерних наук та програмної 

інженерії, професор; 

1.4.49. МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович, директор навчально-наукового інститу-

ту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, професор; 

1.4.50. МАРЦЕНЮК Валентина Євгенівна, старший викладач кафедри інженерної  електро-

фізики; 

1.4.51. МЕШКОВ Денис Вікторович,  керівник освітнього центру «Німецький технічний фа-

культет»; 

1.4.52. МІНАКОВА Ксенія Олександрівна доцент кафедри фізики; 

1.4.53. МІЩЕНКО Володимир Акимович, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінан-

сів; 

1.4.54. МОРОЗОВА Ольга Григорівна, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, про-

фесор 

1.4.55. НЄКРАСОВ  Павло Олександрович , завідувач кафедри технології жирів і продуктів 

бродіння, професор; 

1.4.56. ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна, професор кафедри права; 

1.4.57. ПЕРЕРВА Петро Григорович, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підпри-

ємництва та міжнародних економічних відносин, професор; 

1.4.58. ПЕТРОВ Сергій Олександрович, доцент кафедри органічного синтезу та нанотехно-

логій; 

1.4.59. ПІВЕНЬ Олена Миколаївна, професор кафедри технології жирів і продуктів бродіння; 

1.4.60. ПІДБУЦЬКА Ніна Вікторівна, професор кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами ім. І.А. Зязюна; 

1.4.61. ПОДУСТОВ Михайло Олексійович, завідувач кафедри автоматизації технологічних 

систем та екологічного моніторингу, професор; 

1.4.62. ПОНОМАРЬОВ Володимир Іванович, заступник директора навчально-наукового ме-

дичного інституту з навчальної роботи, професор; 

1.4.63. ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович, завідувач кафедри систем інформації, професор; 

1.4.64. П’ЯТАК Тетяна Вікторівна, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів; 

1.4.65. РАЙКО Діана Валеріївна, завідувачка кафедри  економічної кібернетики та маркетин-

гового менеджменту, професор; 

1.4.66. РЕШЕТНЯК Наталія Борисівна, доцент кафедри загальної економічної теорії; 

1.4.67. РИЩЕНКО Ігор Михайлович, директор навчально-наукового інституту хімічних тех-

нологій та інженерії, професор; 

1.4.68. РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович, завідувач кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. І.А. Зязюна, професор; 

1.4.69. САЛІОНОВИЧ Людмила Миколаївна, доцент кафедри міжкультурної комунікації та 

іноземної мови; 

1.4.70. САХНЕНКО Микола Дмитрович, завідувач кафедри фізичної хімії, професор; 

1.4.71. СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна, завідувач відділу електроелектроних ресурсів науко-

во-технічної бібліотеки; 

1.4.72. СИНЕЛЬНИК Ірина Василівна, професор кафедри фізики; 

1.4.73. СИСОЄВ Володимир Вікторович, завідувач кафедри економіки та маркетингу; 

1.4.74. СКЛЯР Володимир Миколайович, завідувач кафедри українознавства, культурології 

та історії науки, професор; 

1.4.75. СОЛОЩУК Михайло Миколайович, професор кафедри інформатики та інтелектуаль-

ної власності; 
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1.4.76. СТИСЛО Богдан Олександрович, директор Міжгалузевого інституту післядипломної 

освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"; 

1.4.77. СУББОТІНА Валерія Валеріївна, завідувач кафедри матеріалознавства, доцент; 

1.4.78. ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна, голова первинної профспілкової організації сту-

дентів; 

1.4.79. ТИМЧЕНКО Галина Миколаївна, заступник директора навчально-наукового інженер-

но-фізичного інституту з методичної роботи, доцент кафедри прикладної математики; 

1.4.80. ТКАЧЕНКО Світлана Сергіївна, заступник декана факультету соціально-

гуманітарних технологій з методичної роботи, доцент кафедри українознавства, культуроло-

гії та історії науки; 

1.4.81. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович, директор навчально-наукового інституту ене-

ргетики, електроніки та електромеханіки, професор; 

1.4.82. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович, завідувач кафедри технічної електрохімії, про-

фесор;  

1.4.83. ФЕДАК Богдан Степанович, директор навчально-наукового медичного інституту, 

професор; 

1.4.84. ФЕДЧЕНКО Ганна Валеріївна, доцент кафедри геометричного моделювання та 

комп’ютерної графіки; 

1.4.85. ФИК Iлля Михайлович, завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату, 

професор; 

1.4.86. ХАЗІЄВА Світлана Сергіївна, начальник навчального відділу. 

1.4.87. ХАЙРОВА Ніна Феліксівна, професор кафедри інтелектуальних комп’ютерних сис-

тем; 

1.4.88. ХОМЯК Юрій Валентинович. завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних 

систем контролю та діагностики, доцент; 

1.4.89. ЦИГАНКОВ Олександр Валерійович, завідувач кафедри органічної хімії, біохімії, ла-

кофарбових матеріалів та покрить, доцент; 

1.4.90. ЧЕРКАШИНА Ганна Миколаївна, заступник директора навчально-наукового інститу-

ту  хімічних технологій та інженерії з методичної роботи, доцент кафедри технології пласти-

чних мас і біологічно активних полімерів; 

1.4.91. ЧЕРНИХ Олена Петрівна, заступник декана факультету комп’ютерних та інформа-

ційних технологій з методичної роботи, професор кафедри обчислювальної техніки та про-

грамування; 

1.4.92. ЧЕРНЯВСЬКА Світлана Миколаївна, завідувач кафедри української мови, доцент; 

1.4.93. ШАМАРДІНА Віра Миколаївна, професор кафедри автоматизованих електромехані-

чних систем; 

1.4.94. ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович, завідувач кафедри хімічної техніки та промис-

лової екології, доцент; 

1.4.95. ШАПРАН Євген Миколайович, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та експе-

ртизи товарів, професор; 

1.4.96. ШТЕФАН Вікторія Володимирівна, завідувач аспірантури, доцент; 

1.4.97. ШУБА Ірина Володимирівна, заступник декана факультету комп’ютерних наук і про-

грамної інженерії з методичної роботи, доцент кафедри інформатики та інтелектуальної вла-

сності; 

1.4.98. ЮРЧЕНКО Олександр Анатолійович, доцент кафедри комп’ютерного моделювання 

та інтегрованих технологій обробки тиском; 

1.4.99. ЮШКО Олексій Володимирович, завідувач кафедри фізичного виховання, доцент. 

 
1.5. Методичні комісії під головуванням: 

1.5.1. БОРИСЕНКО Євген Анатолійович – голова комісії з стандартизації методичного за-
безпечення навчального процесу; 
1.5.2. ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович – голова комісії з практичної підготовки студен-
тів; 
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1.5.3. ГУТНИК Марина Валеріївна – голова комісії з активізації вивчення іноземних мов; 
1.5.4. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович – голова комісії з науково-методичних засад 
енергозбереження у навчальному процесі; 
1.5.5. ЖАДАН Тетяна Андріївна – голова комісії з економічних питань навчання інженерним 
спеціальностям; 
1.5.6. КОШКАРОВ Юрій Юрійович – голова комісії з забезпечення якості освіти; 
1.5.7. КУДІЙ Дмитро Анатолійович – голова комісії з міжнародної освіти та співробітництва; 
1.5.8. ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович – голова комісії з вдосконалення та змісту інженер-
ної освіти; 
1.5.9. ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович – голова комісії з дипломного та курсового проек-
тування; 
1.5.10. МАЛЬКО Максим Миколайович – голова комісії з дистанційної та змішаної освіти; 
1.5.11. МАРЦЕНЮК Валентина Євгенівна – голова комісії із заочного навчання; 
1.5.12. ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна – голова комісії з протидії корупції; 
1.5.13. ПЕТРОВ Сергій Олександрович – голова комісії роботи з абітурієнтами та профорієн-
тації студентів; 
1.5.14. ПІДБУЦЬКА Ніна Вікторівна – голова комісії з розвитку та вдосконалення роботи 
кафедр соціально-гуманітарного напряму та психолого-педагогічної й управлінської підгото-
вки студентів; 
1.5.15. ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович – голова комісії з впровадження сучасних ІТ в на-
вчальний процес; 
1.5.16. СТИСЛО Богдан Олександрович – голова комісії з активізації навчального процесу; 
1.5.17. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович – голова комісії з подання до звань; 
1.5.18. ФЕДАК Богдан Степанович – голова комісії з медичної освіти; 
1.5.19. ЧЕРНЯВСЬКА Світлана Миколаївна – голова комісії з мовної підготовки фахівців; 
1.5.20. ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович – голова комісії з екології освіти та виховання 
студентів; 
1.5.21. ШТЕФАН Вікторія Володимирівна – голова комісії з методичного забезпечення під-
готовки докторів філософії. 

 
2. Головам комісій Методичної ради та Методичним комісіям інститутів та факульте-

тів: 
2.1. Планувати роботу за напрямками своєї діяльності, щомісяця проводити засідання, на 
яких заслуховувати інформацію, звіти, обговорювати хід та результати роботи. 
2.2. Плани роботи методичних комісій на наступний рік подавати секретареві Методичній 
ради – до 30 вересня. 
2.3. Щорічно до 15 травня надавати секретареві Методичної ради звіти про свою роботу для 
її узагальнення та систематизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи       Руслан МИГУЩЕНКО 


