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МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА») 
 

Н  А  К  А  З  
 
 

_20_ жовтня  2022 р.    Запоріжжя     №   _331__ 

 

Про внесення змін  

до наказу від 09.09.2022 № 282 

 

У зв’язку з кадровими змінами 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни та затвердити склад науково-технічної ради НУ 

«Запорізька політехніка»: 

Вадим ШАЛОМЄЄВ – голова НТР, проректор з НР, д-р техн. наук, 

професор; 

Михайло БРИКОВ – заступник голови, вчений секретар НТР, начальник 

науково-дослідної частини (НДЧ), д-р техн. наук, професор; 

Наталя ВИСОЦЬКА – технічний секретар НТР, начальник патентно-

інформаційного відділу НДЧ.  

Члени науково-технічної ради: 

Микола АНТОНОВ – декан електротехнічного факультету, канд. техн. 

наук, доцент; 

Петро АНДРІЄНКО – зав. кафедри електричних та електронних апаратів, 

д-р техн. наук, професор; 

Сергій БЄЛІКОВ – професор кафедри автомобілів, д-р техн. наук, 

професор; 

Таїсія ГАЙВОРОНСЬКА – в.о. декана факультету соціальних наук, канд. 

філософ. наук, доцент; 
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Василь ГЛУШКО – в.о. декана машинобудівного факультету, канд. техн. 

наук, доцент; 

Петро ҐУДЗЬ – професор кафедри менеджменту, д-р екон. наук, 

професор; 

Микола ДЄДКОВ – декан гуманітарного факультету, канд. істор. наук, 

доцент; 

Андрій КАРПЕНКО – професор кафедри економіки та митної справи, д-р 

економ. наук, професор; 

Владислав КОРОЛЬКОВ – декан факультету економіки та управління, 

канд. економ. наук, доцент; 

Олексій КУЗЬКІН – декан транспортного факультету, д-р техн. наук, 

професор; 

Віктор КУЗЬМІН – в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та 

психології, канд. соціол. наук, доцент;  

Руслан КУЛИКОВСЬКИЙ – проректор з НПР та ПРУ, канд. техн. наук, 

доцент; 

Сергій ЛЕОЩЕНКО – асистент каф. ПЗ, голова Ради МУС НУ 

«Запорізька політехніка»; 

Василь МАЗИН – зав. кафедри управління фізичної культури та спорту,  

д-р пед. наук, професор; 

Олександр МІТЯЄВ –зав. кафедри композиційних матеріалів, хімії та 

технологій, д-р техн. наук, професор; 

Валерій МІЩЕНКО – зав. кафедри нарисної геометрії, інженерної та 

комп’ютерної графіки, д-р техн. наук, професор; 

Валерій НАУМИК – проректор з НПР та МД, д-р техн. наук, професор; 

Дмитро ПАВЛЕНКО – професор каф. технології авіаційних двигунів, д-р 

техн. наук, доцент; 

Андрій ПИРОЖОК – зав. кафедри електроприводу та автоматизації 

промислових установок канд. техн. наук. доцент; 
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Емілія ПРУШКІВСЬКА – зав. кафедри міжнародних економічних 

відносин, д-р економ. наук, професор; 

Ірина ПУЩИНА – декан факультету управління фізичною культурою та 

спортом канд. пед. наук, доцент; 

Володимир САЖНЄВ – доцент кафедри машин та технології ливарного 

виробництва, канд. техн. наук, доцент; 

Геннадій СНЕЖНОЙ – зав. кафедри мікро- та наноелектроніки, д-р техн, 

наук. доцент; 

Сергій СУББОТІН – зав. кафедри програмних засобів, д-р техн. наук, 

професор; 

Сергій ТУРПАК – зав. кафедри транспортних технологій, д-р техн. наук, 

професор; 

Юрій ФІЛЕЙ – декан юридичного факультету, канд. юр. наук, професор. 

2. Начальнику ЦІІТ ЗОП Андрію САВЧУКУ розмістити наказ з додатками 

на сайті НУ «Запорізька політехніка» у розділі: Наука → Науково- технічна 

рада. 

Висоцька Наталя (061)7968235 


