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Гакрійськоїч) національною уііііісрсії гегу імені В. І. Верналської о 
№  5 від 24 січня 201S року

П ри с у тн і: Ka japin В. II. - голова Вченої ради, в. о. рекгора; Ііцонк'о II. Л. - проректор з 
ііауково-ііедагої ічмої діяльїіос і і га іііиоваційного рочви гку; Кпссльов В. її. - директор 
ііавчсиїьмо-наукоиого ііісгнтуту муміциншіьного управління; Скакун К). В. - пертий прорекгор; 
іляміко О. О. - директор навчіиіі.но-наукового гуманітарного інститулу; Чуб JI. 11. - головний 
бухіалгер; Нортняк В. Л. - учений секретар уиівереиіету: Ионічев М. І. - в. о. чивідувача 
•5агапі.иовузівської ка(|)едри фічичного виховання, еноріу і чдоров'я людини; Радомеький і. II. - 
директор навчально-наукового ценгр_\ органішції сіевіїньою та виховного процесу, голова 
первинної про(|)спілкової оріанічації співробі гпиків Університету; Ьоровенко В. М. - іавідувач 
кафедри криміїииіьно-нравових дисциплін; ІІутінцев Л. В. - завідувач ка(1)едри фінансів га 
кредиту; Кравченко ( ’. О. чавідувач кафедри публічного управ.ііння та адміністрування; 
Кузьміна С'. Л. -  днрекгор навча'іьно-на>кового інсгптуту (І)ілології та журншіісгики; 
Вороицова Л. О. - в. о. директора бібліотеки; Романова М. І. - в. о. директора коледжу міського 
господарства Таврійською иаціонального універсигету імені В. І. Вернадського; 
Семепець О. - іолова ради ірудового колективу Таврійського національного упіверситету 
імені В. І. Вернадськогс). чавідувач ка(|)сдрп іночемної (|)ілології; студентка 2-го курсу 
Фисап Ь. К)..

В ідо  гні: Горпик 1̂  Г. - директор павчаиі.ио-наукового інсіитуту управління, економіки та 
природокорпстуваппя; студені 4-го курсу Хомич \1. А.. ІІІарков О. В. - голотиі студентської 
ради.

^анропісні: Рибчинко ( ’віглапа Вікторівна - пач;ин.інн< ві;иилу кадрів. Лвраменко 
Світлана Миколаївна. Гороховська Тетяна Володимирівна. ІІІ.хтубиа Лариса Петрівна. 
Добровольська Паталія Анатоліївна. Кочленко Олеї Мпколаііович. Боляк .Лпдрій Лнато;іійович. 
ІІогоіиіева Оксана Г^адимівпа. Ятчепко С'вгеній Олександрович. Гарасюк Лариса Сергіївна. 
Горіопова Свгепія Олександрівна. KocNnina Віталій Григорович. Віїттопів-Бахаргв Світлана 
Зіновіївна. Сова Маргарита Олександрівна. Юрчеико Віктор Іванович. Лаповепко Юлія 
Іванівна, Костіпа Гетяпа Олександрівна. Цигапапі Лина Валентинівна. Дерев'янко Ірина 
Анатоліївна. Купі Наталі Вшісріївпа. Мисак Ірина Іллівна. Омеціпісі.ка Натамія [Вячеславівна. 
Ьипіевсць Паталія Григорівна. ІОсииів Тарас Васи.чьович. Скрипка Костянтіпі Ігорович. с|)уртат 
Олена Вікторівна. Mejn.nnHVK Леся Іванівна. Дапькевпч Юлія Володимирівна. Заікіиа Олена 
Олександрівна. Погонцева Оксана Вадимівна. Ястребов Мпке>*)а Миколайович. Кравченко 
Леонід Свиридович, Денісов Д,\пітро Сергійович. Гончарова Олена Андріївна. Коврига 0;іепа 
Серііївпа. Пемирівська Олепа Яківна. Корнсгв Володимир Вікторович. Пи.чипенко Ольга 
Олеіівпа. Матвігпко I'ajnina Анатоліївна. Мала Світлана Іванівна. Клпменко Оксана 
Миколаївна. І Іономарьова Гшніна Олександрівна. Горлач .Алла С'ері іївна, Куріїпіа Оксана 
Володимирівна. /Димедепко Ірина Віталіївна. Ладонько Людмила Стенанівпа. Кармачіна 
Патапія В'ячеславівпа. С трпбуль Оксана Вік торівна. І Іавлова Рімма Кимівна. Ііеречнічсико 
ТІатачія Олександрівна. Кудін Борис Павлович. Пачипіч Ольга Валентинівна. Петровська Юлія 
Василівна. Подтьолок Катерина ('ергіївна. Гимоиіепко Віра Федорівна. Петровська Ірина 
Олегівна. Горбань І амина Петрівна. Гапон Сергій Вікторович. Зінченко Васи.іп> Миколайович.

І Іоридок дсннніі

Про внесення чмін до Положеіпія про порядок причиачеппя і виплати стипендій студентам, 
аспірантам і доктораігтам Таврійськоі о иаціонального уиіверситету імені В. І. Вернадського. 
(()<)пові(кіч директ ор іикіча.іміо-іпіукоао.'о цент ру орган ізац ії освіт нього та виховного  
процесу l\i()oMChKuii Ігор Петрович)



2. I Ipo рекомендацію до друку монографій.
(()oiwei()u4 прорскпіор і іиіук<>(і()-т‘()(і<'(),’ічіі(>ї (Ия.іьііосіпі та іиноанціїтого розаитку Іи іе ііко  
Натап» А іи іп іо.ііїа іп і)

3. Про ііідірммаиия висуисінія частуїіііика директора і наукової роботи Інституту полі іичних і 
стиоііаиіоиапьііих досліджень ім. 1. Ф . Кураса і ЇЛИ Украпім Маіібороди О. М. кандидатом у 
члени'коресіїоиденти І ЇЛИ України ш снеціальїіісію «І Іолі іологія».
(доповіскіч ({. о. рскт о/пі Ійиар іи  Во.іоОимир ІІсіакниіч)

4. Проведення конкурсу на чамініення наканіних посад дирекіора бібліотеки Таврійського 
наніоншн.ного універсигегу імені 11 1. Вернадськоїо. директора коледжу міського 
господарства Гавріііського націоніин.ного упінерсиіеіу імені В. І. Верпадського. иівідувача 
кафедри слов'янської (1>ілології та журналістики навчіьіьио-иаукового інсгнтуту філології та 
журналістики, чавідувача кафедри ііи|)ормаціііної діяльності та докумеитознавства 
навчально-наукового інсіитуту муніцина;п>иого управління та міського господарства, 
завідувача заі сии.новузівсі.кої кафедри фізичного виховання, снорту і здоров'я людини. 
про(|)ЄСорів та доцеп гів кафедр, сіариіих викладачів та викладачів кафедр.
(()оію(іі()ач у ч с іііііі секретар Воршияк Ііа .іср ііі А ііато.'ііііоаііч)

Хід засідання Вченої І’адн:

1. С Л У Х А Л И : директора павчально-иауковоіч) цепгру організації освіїпього та виховного 
процесу Ргиіомськоіо Ігора Пегровича нро внесення змій до Положення про порядок 
призначення і виплагн сіинендій сгуденіам. аснірангам і докгорантам Таврійського 
мaцioнaльfloгo університету імені В. 1. Верпадського.

І ІО С 'Г Л ІІО В И Л ІІ:  Внести наступні зміни у Положсінія про порядок призначення і виплагн 
стипендій сгуденгам. аснірангам і докгорантам Гаврійськч)го націоиаінліого університету 
імені В. 1. Вернадської о:

• Пункі 3.1. додагку З зазначеного Положення доповни ги настуїнпім абзацом: Дага. 
.місце проведення та порядок денінііі нозачсріового засідання Гтинендіальної комісії 
Університету у разі погреби може буги оголопіеио за дені. до її засідання, іпляхо.м 
розміщення оі'олоінення на офіційно.му сайгі Університету.

• Пуіисі 3.2. додагку З зазначеного Положення викласгп у наступній редакції: Засідаїнія 
Стиііендіа.чьної комісії Університету вважасті.ся дійсиим, якиш на ньому присутні 
більїпе половини від заіа.іп.пої кііп .косгі ї ї  членів. 1’іте ііня вважається прийнятим, 
якщо за нього проіолосува.'иі білілііе половиїні нрпсутніх*на засідаїпіі.

Голосува.ін: « їа »  — Одного.кісно.
ч

2. С'ЛУ.ХЛЛМ: проректора з науково-педагогічної діяльності га іннованійного розвигку Іпіепко 
І Іаталію Лпаголіївну про рекомендацію до друку .монографій:
- кандидата філософських наук, доцента 'і'имопіенко Тараса Сергійовича «Регулятивний 
фактор моралі в суснільно-полі гичній дія.чьпосгі»;
- кандидаїа філософських наук Тимоніенко Оксаіпі Миколаївни «1 Іаціона.чьна ідея як 
парадигма духовного відродження України».

ІІ()С  Г.Л ІІ()І{И .!|П : рекомендуваги до друку .моноїра(1)ії:
- кандидага філософськігх наук, доцеїгга Тимоніенко Тараса Сергійовича «і’егулятивний 
(І)актор моралі в суспіін.но-політпчній діяльності»;
- кандидата філосо(|)ських наук Тимоніенко Оксани Мико.іаївіні «1 Іаціоніі.іьна ідея як 
парадигма духовного відродження України».

Го.іосУиа.ін: « іа » -  Одного.іосіїо.



3. С’Л У Х Л Л ІІ;  н. о. рскіора Качаріна Володимира Пан.човича про підтримання висунеїтя 
застуніпіка директора ч иаукоиої роГюіи Інсгитуту иолігичних і егмонаиіона.чьиих 
досліджень ім. І. Ф . Кураса ПАН України МаГібороди О. М. кандидатом у члени- 
корссиондсити ПЛІ І України '5а сноціальністю «Політологія».

І ІО С 'І 'Л ІІО ІИ ІЛ И : підтримати кандидатуру заступника директора з наукової роботи 
Інституту полігимннх і етнонаніона.чьних дікліджень ім. 1. Ф. Кураса ПЛП України 
МаїіГюроди О. М. на висунення кандидатом у члеии-кореснонденти ПЛП України ча 
спеціальністю «1 Іолі гологія».

Го.іосуиіі.іи: « {а» - Одноїо.іосіїо.

4. С Л У Х А Л И : ученого секреіаря Норіняка Валерія Анаголійовича иро проведення конкурсу 
на чамініеиня вакантних посад директора бібліогекн Гаврійського наиіоніільного 
університету імені В. І. ііернадського, днрекгора коледжу міською господарства 
Таврійського національною університету імені іі. І. Вернадською. завідувача ка(})едри 
слов'янсі.кчії (|іілології та журналістики навчально-наукової о іиеггггуту філології та 
журналісіикн. завідувача кафедри інформаційної дія.іц.ності та докумснтознавсгва 
навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства, 
завідувача загаіп.иовузівськчл ка(|)едри (|)ізичного виховання, спорту і здоров'я людини, 
професорів га доцеи гів кафедр, старнпіх викладачів га вик.тадачів кафедр.

.м>
іі/и

іііі; ІІосії.іа на яку іірсіс'іі.іус

1. Вороицова Лнжела 
Олександріпна

Директор бібліотеки ГНУ ім. В. 1. Всрнадського

т І’іпіаііова Маргариіа 
Іванівна

Дирскіор Київсі.кої (1 коледжу міською господарства ГНУ ім. 
В. 1. Вериадського

3. Лврамснко С'иіиіама 
Мико.'іаївна

'Завідувач ка(|)едри слов'янської філології іа журніь'іістики 
иавчальік>-наукового інсіигуі\ (|іілолоі ії іа ж\рна.іістики

4. і оро.чоиська Тетяна 
Ві^лодимиріппа

Завідувач кафедри слов'янської (|)ілології іа журнсиїістики ПІП 
філології va жури-алістик»

5. 1 Ііддубна Лариса 
1 Іеі рівна

'Завідувач кафедри інформаційної діяльності та 
докумснгознавсіва ПІП мунінніїальноїо управління га міського 
іоснодарства

Ь. До6|х>вольсі.ка 1 Іаталія 
Лнатоліїина

Завідувач загальновузівської кафедри фізичною виховання, 
спорту і здоров'я людини

7. Козлсміко (_)лег 
Миколайович

Завідувач заі альновузівської кафедри (|)ізичного виховання, 
снорту і здоров'я людини '

8. Ііоляк Лнлрііі 
Анатолійович

'Завід\ вач загальиовузівської кафедри фізичного виховання, 
снорт>' і здоров'я людини

9. 1 Іогоицсва Оксана 
Вадимівна

Завідувач заі альновузівсі.кої ка(|)едри (|)ізичного виховання, 
снорту і здоров'я людини

10. Я ічсико Гві сиій 
Олександрович

/[.оцеїгі кафедри нивілі.но-ііравових дисциплін навчально- 
наукового гуманіїарного інеііітуал'

II. Гарасіок Лариса 
Сергіївна

Доцент ка(|)едри філосо(|)ії та історії навчально-наукового 
гуманітарікм о інстит>т\

12. Горюнова Сві енія 
Олександрівна

/Іоцеиг ка(|)сдри (|)ілосо<|)ії іа ісгорії іківча-мьно-наукового 
гуманігарного інституту

13 Космина Віталій 
Гриіорович

Доцеи І ка(|)сдри (|)ілосо(])ії га іс горії навчалі>но-наукового 
гуманітарною інститут}'

14. Віїггонів-Ьахарсв 
Сві глана 'Зіиовіївна

/Іоцент кафедри (|)ілосо(|)ії га істі)рії навчально-наукового 
гума н і 1 арного і нст итуту

15. Сова Ма|ігарига 
Олександрівна

Доцент ка(|)едри психолог ії та педагогіки навчально-наукового 
гуманітарного інсі итугу



16. ІОрчемко Іііктор Іванович ДоценІ кафедри нси.чології та ііедаї оі іки. навчаїьно-наукового 
гуман і І арі іог о і і іституту

17. JIaiiOBCMKO Юлія Іванівна /Іоцен г кафедри нсихолої ії га недагогіки навчально-наукового 
тумані гарного інс гитуту

IK. Костіиа І'стяиа 
Олександрівна

Доцст кафедри исіїхо.чоі ії іа педагогіки иакчіиьио-иауковоі о 
гуманітарного ііісгитуту

\9. Цнганат Лнна 
Валентинівна

Сгаріиий викладач кафедри нси.чології і а недагогіки 
на вчал ьн0-1 іау кового гу м а II і гарі Іого і І іституту

20. Дерев'янко Ірина 
Анаїоліївна

С гаріиий викладач ка(1)едри нси.чології та педагогіки 
навчально-наукового гуманітарного інституту

21. Лвраменко Світлана 
Миколаївна

/ІОИЄНІ кафедри слов'янської (|)ілології га журналістики 
навчально-наукового інс гитуту філології та журналістики

22. Кущ Наталі Ваперіївна Доцент кафедри слов'янської (|)ілології та журналістики I II II 
філології та журншіістики

23. Мисак Ірина Іллівна Сгаріиий викладач ка(|)сдри зарубіжної філології ПІ П філології 
та журіїалісі икіі

24. Омецинська 1 Іаталія 
Вячеславівна

Доцент кафедри $агальноінженсрнич дисцинліи га 
тенлоенергогики ПІП муніцтішіьного управління та міського 
господарства

23 Ііиіііевень 1 Іаталія 
1 риіорівна

Старший викладач кафедри чага.іьноінженерііих дисциплін та 
генлоеііерісгикн НІН муіііципа-іьного управління та міського 
господарства

26. ІОсииів Тарас 
Васильович

Сгаріиий викладач ка(|)едри чагальноіижеіісріїи.ч дисціїнлін та 
генлоенергсгіїки 1IIII м) ніципа-'іьпого управління та міськ<>го 
господарсгва

27. Скрипка к'остяніин 
Ігорович

Доцеїгг ка<|)едри автомагіїзованого > правління технологічтіми 
процесами НІ Н м\ніцинального управління та міського 
госнодарстна

28. «ІЛ ргат Олена [Вікторівна Сіаріїїий викладач ка(|)едри авгомаїичованого унравління 
те.чнологічними процесами ПНІ муніципального у правління та 
міського господарства

2‘). Мсльиичук Леся Ікаиііміа Доцент ка(()сдрц інформаційної діиіи,нос і і га докумен гочнакства 
НІН муніципального управління га міського господарства

30. Данькевич Юлія 
Володи.мирівна

Доцент кафедри іи(|)ормаційної діяльності та документояіавства 
НІН мупіцніїальпого управління іа міського господарства

31. Заікіна Олена 
Олександрівна

Доцент кафедри інформаційної діяльності та документознавства 
НІН муніципального унранліііня та міського господарства

32. 1 Іоі'оннева Оксана 
Вадимівна

Доцент 'загальпову мінської ка(|)Єдри фізичного виховання, 
спорту і здоров'я людини

■> Ьоляк Ліідріи 
Лнаїоліиович

Доцент загальновучівської ка(1)е;Т[)и (|)ізичного ви.човання. 
спорту і здоров'я людини

34. Козленко Олег 
Мнколаиович

Доцент заіальновузівської кафедри фізичного вііховання. 
спорту і здоров я людини

35. Ясіребов Микола 
Миколаііович

Доцент загальновузівськчії ка(|)едри (|)ізичного виховання спорту 
і здоров’я людиIIи

36. Кравченко Леонід 
Свиридович

Доцен I загальновузівської кафедри, фізичного виховання. 
снорт>' і здоров'я людини

37. Денісов /1,ми і ро 
Сері іііович

Старший викладач загальновузівської ка(|)едри фізичного 
ви.хованіїя, спорту і здоров'я людини

38. Гончарова Олена 
Андріївна

Старший вик-!іадач загальновузівської кафедри (|)ізіічіюго 
виховання, спорту і здоров'я людини

39. Ковриї а Олена Серг іївна Доцент кафедри публічного \правління та адмііпстр\вання НІН 
управління, економіки та природокористування

40. 1 Ісмирівсі.ка Олена 
>1ківііа

Доцеїгі кафедри публічного \прав.'ііііня та адмініструваїїня НІН 
управління, екоііомікн та природокористуваїїня

41, Корнес в Володимир 
Вікторович

Професор кафедри фінансів і кредиту НІН унравління, 
економіки та приролокористування



42. Пилиііенко Олі.і а 
Олег івііа

Доцент кафедри фінансів і креднгу III II у;іраиління. економіки 
І а II р и ро д 0 к 0 р и сту ва 11 н я

43. Магиіс'мко ґалима 
Анатоліївна

Дочент кафедри фінансів і кредит) ПНІ управління, економіки 
га при ролокористу ва н 11 я

44. Мала Сні глана Іванівна Доцент ка(|)едри фінансів і кредиту ПІП управління, економіки 
та природокористування

45. Клнмснко Оксана 
Миколаївна

Доцент кафедри фінансів і кредиту III II \ правління, економіки 
га н р 11 род0 кор 1 істу ва 1111 я

46. Пономарьова І'алина 
Олександрівна

Доцент ка(|)едри (j)iiiaiicii і кредит\ навчально-наукового 
інсгитуту управління, економіки та природокористування

47. І орлач Ллла Сері іївна Сгаріїїий викладач кафедри фінанси і кредиі ПНІ управління, 
економіки та природокористування

48. Курінна Оксана 
Володимирівна

Старіпий викладач кафедри фінансів га кредиту ПІН 
економіки, управління та приролокорисілвання

49. ДимеденкоІрина 
Вігаліївна

Доцент ка(|)едри облік> іа аудиту
ПІП управління, економіки та природокористування

50. Ладонько Людмила 
Степанівна

Доцеп г кафедри облік\ га аудигу
ПІП управління, економіки іа нриродокористувапня

51. Кармачіна 1 Іаталія 
В'ячеславівна

/Іонеііт кафедри обліку га аудитл
ПІП управління, економіки га нриродокористувапня

52. Стрнбуль Оксана 
ВІК1 орівиа

Сгаріпип викладач ка(|)едри обліку га а\'диг\
ПІП управління, економіки га нриродокористувапня

53. Павлова Рімма Кимівна Доцепг кафедри менсджменгу га МНВ ПІП управління, 
економіки га нриродіжористування

54. Ьеречніченко 1 Іаталія 
(Злексаіідрівна

/Іоцент ка(|)едри мепеджмепгч га МНВ ПІП \правління, 
економіки та природокористування

55. Кудін І>орнс ІІав;іович Доцент кафедри менеджменту га МКВ ПІП управління, 
економіки та природокористування

56. 1 Іачииіч Ольга 
Валеніинівна

Доцет ка(|)ед|ні менсджменгу га М ІіВ ПІП уіірав.ііппя, 
економіки га ириродокористуваїїня

57. 1 Іетровсі.ка !()лія 
Василівна

Доцент кафедри менеджменту га МНВ ПІП управління, 
економіки га нриродокористувапня

58. 1 Іодії.оііок Каїерина 
Сері іївна

Сгаріпип викладач кафедри меиеджменіу та МІ-В ПІП 
управління, економіки га нриродокористутшиня

59. 1 имоіііенко Віра 
<!>слорівна

Сіаріїїий викладач кафедри мепеджмепгу га М ІіВ ПІП 
уиравліііия, економіки іа природокористування

60. і Іеіровсі>ка Ірина 
Олегівна

/І.ОЦЄИГ кафедри економіки підприємництва га природничих 
наук ПІП управління, скономікчі та природокористуваппя

61. Горбані. І'алина Петрівна /Іоцент кафедри економіки ніднригмництва га природничих 
наук ПІП управління. екоиомікіГта природокористуваппя

62. Ганон Сергій Вікторович Старіїїпй викладач кафедри економіки, иіднрпгмпинтва та 
природничих наук ПІП унравлініїя, економіки га 
при родо ко р и сту ва 1111 я

63. Зінченко ІЗаснль 
Миколайович

Старший викладач ка(|)едри економіки, иідирис мництва та 
природничих наук ПІП управління, економіки іа 
природокористування

IK K  Г Л ІІО Н П Л ІІ: затвердити протокол лічм.тьіюї комісії ча рсзультагами голосування 
щодо оорання ?а конкурсом на визначені посади гаких осіб;

- обраних:
№
іі/и

II. 1. Ь. 
обраного мрстсії.іеіііа

ІІ()с:і;і:і

1. Ворон нова Л нжела 
Олександрівна

Директор бібліотеки ТПУ ім. В. 1. Вернадського

[’оманова Маргарта 
Іванівна

Директор Київського коледжу міського госнодарсгва 1 ПУ ім. В. 
1. Вернадського



3. Добро вол ьсі.ка і Іагшіія 
Лма'юліїїяіа

'Завідувач чагальновузівської кафедри фізіТчного ви.човамия. 
спорту і -здоров'я людиімі

4. І араскж Лариса Сері іїіяіа Доцент кафедри філософії га ісгорії навчально-наукового 
гу.манітариоі о інституту

5. Космииа Віїалііі 
Гриїорович

Доцєігг ка(1)едри філософії га ісгорії навчальио-на>кового 
гумані гарноі'О інсгитуту

6. Иі»іїопік-Ьахар<» С'ні гіїаид 
Зіновіївііа

Доисш к;п))еяри філософії іа історії ианчальио-ііаукового 
гуманітарною інституту'

7. К^рчеико Іііктор Іванович Доцеїгг ка(|)едри нсн.чолої ії та недаюі іки навчально-наукового 
гуманітарного інсгитут>'

8. Костіиа Тетяна 
Олександрівна

Доцеиг ка(|)едри психології га педагогіки навча і̂ьно-наукового 
гуманітарного інсгитуту

9. /Іерсв'янко Ірина 
Аи'лтоливи'л

Сгаріїїиіі викладач ка(|)едри нси.чології та недаї оі іки навчатьно- 
чаукокого гчмаїйгариою інституту

М). Ав|Мімснко Світлана 
Миколаївна

Доцент кафедри слов’янської (|)і;іології та журналістики 
навчаїьно-наукового інституту філології та журніьіістики

II. Кущ Наталі ІЗалсріївна Доиен г кафедри слов'янської філології та жл рналісгики ПНІ 
філології та журналіс і ики

12. Мисак Ірииа Іллівна Стариіиіі викладач ка<|)едри зарубіжної (|)ілолоі ії 1IIII філолої ії 
га журна.'!істики

13. Омсцинська 1 Іаталія 
Вячеславівна

До\ісиі Ka(l>enpvi удгалі>\іоіиженсриих лисцнилін та 
тенлоенсргеїики МІН муніципального управління га міського 
госнодарства

14. ІОсинів Тарас Васильович Старіиии викладач кафедри чаї альноінженерни.ч дисциплін та 
гсилоенергетики III II муніципального управління га міського 
госнодарства

15. С крипка Коеіянінн 
liopowuM

Доцеиг ка(|)едрп авто.магіг50вапого управління гехнологічними 
процесами ПІП муиіиииальиого уцраилітія та міського 
госнодарсгва

16 (1>уріаі ().ііена Вікіорівна Сгаріїїий викладач кафедри авіоматизовапого управління 
гехпологічпими нрііцесами ПІП муніципального управління та 
міської о госііі)дарсгва

17 Мельничук Леся Іванівна Доценг кафедри іп(|)ормаційііої діяльності та докумен іочнавства 
ПІП муніципального управління га міського господарства

18 Данькевич Юлія 
Володимирівна

Доцепі кафедри іц(()ормаціііиої діяльності та документочиавства 
ПІ П муніципального управління га міського госнодарсгва

14 Заікіна Олена 
Олександрівна

Доцент кафедри інформаційної діяльності та документочнавсі ва 
ПІП муніципальпого управління га міського госнодарства

20 Ястребов Микола 
.VliiK0Jiaii0BH4

Уіоцеїгі чагіиіі.новучівсі.кої кафедин (|)ічпчного виховання сііоріл 
і здоров'я ліодини

21 Кравченко Леонід 
Свиридокич

Доцент чагальїіовучівської кафедри, фічичного виховання, 
спорту і здоров'я людіиіи ,

22 Денісов Дмитро 
Сергійович

Сгаріїїий викладач чага:іьповучівської кафедри фічичного 
виховання, спорту і здоров'я людини

23 Коврига (.)лсна Серг іївна /Іоцеїгг ка(|)едри н\блічиого управління та адміпіструвапня ПІП 
управління, економіки га приролокористувапня

24 1 Іемирівсі.ка Олена Яківна /ІОИСПТ ка(|)едри публічного управління та адмінісгрування ПІП 
управління, екопомікн га природокористування

25 Корисск Володимир 
Вікторович

Про((>ссор ка(1кдри фінансів і крсднгч ПНІ управління, 
економіки та ііриродокорисіуваніїя

26 1 Іилиненко Ольга 
Олеї івна

Доцент ка(|)едри фінансів і кредигу ПІП управління, економіки 
та нриродокористуванпя

27 Матвіснко 1 алина 
Анатоліївна

ilouein кафедри (|)іпапсів і кредит) ПІП управління, економіки 
та природокористування

28 Мала Свіглаиа Іванівна Доцент ка(()едри фінансів і крсдту ПІН управління, екопомікн 
та природокористуваппя



24 Клммсіїко Оксана 
Миколаївна

/ІОЦСНІ кафедри фінансів і кредиіу ІІІІІ управління, екоиоміки 
та ириродокорист>вання

30 1 Іономарьова 1 анина 
Олександрівна

Донені кафедри (|)інанси і кредиіу навчально-наукового 
інституту управління, економіки та нриродокористчвання

31 Т'орлач Ллла Сергіївна Стариіии викладач кафедри фінанси і кредит 111II управління, 
економіки га природокористування

32 Курінна Оксана 
Ііолоднмирівма

Старший викладач кафедри фінансів га кредиту ІІІІІ економіки, 
умравлііиія іа нриродокористування

33 ДимеденкоІрина 
Віталіївна

/Іоцеїгг кафедри обліку та аудигу
ПІП управління, економіки га природокористуваппя

34 Ладонько Ліид\ніла 
( тенанівна

Доценг ка(1>едри обліку га а>диг\
ІІІІІ управліппя. економіки та природокористуваппя

35 Кармазіна ІІаіалія 
И'ячеславівна

Допепі ка(|)едри обліку та аудиіу
ІІІІІ управління, економіки іа нриродокористування

36 Стрибу.'іь Оксана 
Вікгорівна

Сгарипій викладач ка(|)едри облік\' та аудиту 
ІІІІІ управління, економіки іа нриродокористування

37 1 Іавлова Рімма Кимівна Допені кафедри мепеджмепгу га М І'В ІІІІІ управління, 
економіки га природокористування

38 Ьере ініченко 1 Іаіалія 
Олександрівна

/Іоненг ка(1)едри меиеджмсигу та МІ-̂ В ІІІІІ управління, 
економіки га природокорисг^вання

39 К\дін Г)орис І ІаЕілович Допені ка(|)едрп менеджменгу іа М ІіВ ІІІІІ управління, 
економіки га природокористування

40 [Іачиніч Ольга 
Валентинівна

Доцепі ка<|)едри меиеджмеиту га М ііВ ПНІ управління, 
економіки га природокористування

41 ІІеіровсі.ка Юлія 
Василівна

Доцеїгі ка(|)едри менеджменіу га МКВ ІІІІІ управління, 
економіки та нриродокористування

42 1 іодть(ілок Катерина 
Сергіївна

Сіаріїїий викладач кафедри менеджменту га МІ:В ПІП 
управління, економіки га прпродокористуваппя

43 'Гимоіііенко Іііра 
<1)едорівна

С’гаріїїиіі викладач ка(|)едри менеджменту та МИВ ІІІІІ 
управління, економіки та природокористування

44 ІІетровська Ірина 
Олегівна

Допені кафедри економіки ііідпригмпиціва га природничих 
наук 1IIII управління, економіки га ііриролокористу'вання

45 Гороань Галина Петрівна Доцент кафедри економіки нідпрік мііипі ва га природничих 
наук ПІП управління, економіки га природокористування

4(1 Гаїїон Сергіїі Вікторович Сгариіий викладач ка(|)едри економіки, ніднрік мииигва га 
нриродничих ііа\к 11111 управління, економіки га 
при род0 кор исту ва п п я

47 Зінченко Василь 
Миколайович

Сгарілий викладач кафедри еко'номіки. підіїригмпиигва га 
природничих наук 1IIII \ правління, економіки та 
II р и род о кор 11017 иа II11 я

- lie oopjimix;
JS-;
п/п

ІІІІІ ІІоса.ііі на яку іірі гічіду*

1 Лврамснко Світлана 
Миколаївна

Завідувач ка(|)едри слов'янської (|)ілології га журн:иіістики 
навчально-наукового інституту філології га журналістики

2 1 ороховська Тетяна 
Володимирівна

Завідувач кафедри слов'янської філології та журнаїістикн ПНІ 
філології та журналістики

1 Іід,'губна Лариса 
1 Іетрівна

Завідувач ка(|)едри ін(|)ормапінпої діяльносгі га 
докумептояіавства ПІП муніпинального \правління га міського 
господарсгва

4 Кочленко Олег 
Миколаііович

Завідувач чагаївновучівської кафедри фіііічпого виховання, 
спорту і здоров'я люднпн

5 Ііоляк Андрій 
Лнаголійович

Завідувач чагальиовучівської ка(1)едри (|)і яічного виховання, 
спорту і здоров'я людини

6 1 Іогонцева ( )ксана 
Вадимівна

Завідувач чагальиовучівської кафедри фічичного виховаппя, 
споріу і чдоров'я людини



7 Я ічсііко Сві еміґі 
Олександрович

Доцент кафедри нивілі.но-нравових дисннилін навч;иіьно- 
ікіукового гуманітарною інсгиту'гу

8 ['орюиова ( ’іігеиія 
Олександрівна

i\ouc!vv кафедри фіі\ософі'і і'л історії иавчаііьио-иаукового 
гуман і гарного і нституту

0 Сова Маргарнга 
Олександрівна

Доцент кафедри психології та нсдаї оі іки HaK4aju.HO-HavKOBoro 
гуман і гарі юго і і істит>'ту

10 Лановенко Юлія Іванівна Доцен і кафедри психології га педагогіки навчально-наукової о 
гу ма 11 і І арн0го і неї итуту

1 1 1 Інганані Лина 
Валентинівна

Стартиіі викладач кафедри псичолої ії та педагогіки навчально- 
наукового гуманітарного інсіит\т\

12 Ііиіііевець 1 Іаіалія 
1 рнюрівна

Старший викладач ка(|)едри чагальноінженерних диспнплін та 
теплоенергетнки 1IIII муніципального управління та міською 
юсподарсіва

ІЗ 1 іоіх)ицева ( )ксана 
Вадимівна

Допен г загальновучівської ка(1>едрп фізичною виховання, сноріл 
і -здоров'я людини

N Ьоляк Андрій 
Лнаголійович

Доцен г загши.новузівської кафедри фізичного виховання, споріу 
і здоров'я людини

15 Коиіенко Олег 
Миколайович

Доцен 1 'загальновузівської ка(|)едрн фізичною виховання, сноріл 
і здоров'я людини

16 І 'оичарова Олена 
Андріївна

Старішій викладач загальновузівської кафедри (|)ізичпого 
виховання, спорту і здоров'я людини

- накчіпгііі посади:
X»
іі/іі

І І О С і І Л і І II. 1. Ь. 
оГіраиокі ііретсіїдсп га

і Завідувач кафедри слов'янсі.кої філології га журпалісгики пе обрано
2 Завідувач кафедри інформаційної діяльпосгі та 

докуменгозпавс гва
не обрано

3 1 Ірофесор ка(1)едрн цивільно-правових дисципліп не обрано
4 Доцент кафедри цивільпо-нравових лпсциіілін пе обрано
5 Доцені кафедри кримініьчьно-правовнх дпсцніїлін не обрано
6 Допені кафедри копсгитуційпого та міжпародпого права пе обрано
7 Доцеп і кафедри філософії га іс горії не обрано
8 Сгаріїїий викладач ка(|)едри зага;іьноінженерних 

лисцинлін га генлоенергеїики
не обрано

9 /Іоиенг загальповузівсі.кої ка(|)едри (|)ізичпого виховання, 
спорту і здоров'я людини

пе обрано

10 (/гаріїїніі викладач кафед|іи мепеджменгу га міжна|К)днпх 
економічних відносип

не обрано

Г'о.іосуііали: «5а» - одної о.іосію.

И. II. Каиіріїї

И. Л. Ьорі пик


