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Транспортний факультет 

 

133 Галузеве машинобудування – Колісні та гусеничні транспортні засоби 

  

Голова комісії №1:  

ЄВДОКИМЕНКО М.М. - голова правління ПАТ «ЗАЗ» 

Заступник голови:  

БЄЛІКОВ С.Б. - завідувач кафедри «Автомобілі», професор, 

д.т.н. 

Члени комісії:  

СЛЮСАРОВ О.С. - доцент кафедри «Автомобілі», к.т.н. 

КУЗЬКІН О.Ф. - декан транспортного факультету, доцент, д.т.н. 

ДУДАРЕНКО О.В. - доцент кафедри «Автомобілі», к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона праці і 

навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

БІЛОСТОЦЬКА А.О. - старший лаборант кафедри «Автомобілі» 

  

133 Галузеве машинобудування – Двигуни внутрішнього згорання 

 

Голова комісії №2:  

КАРІН М.М. - заступник головного конструктора з розвитку 

ПАТ «ЗАЗ» 

Заступник голови:  

СЛИНЬКО Г.І. - завідувач кафедри «Двигуни внутрішнього зго-

рання», професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

КУЗЬКІН О.Ф. - декан транспортного факультету, доцент, д.т.н. 

КУБІЧ В.І. - доцент кафедри «Автомобілі», к.т.н. 

СТАДНІК О.В. - інженер-конструктор Управління головного 

конструктора АТ «Мотор Січ» 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона праці і 

навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

СУХОНОС Р.Ф. - старший викладач кафедри «Двигуни 

внутрішнього згорання» 
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275 Транспортні технології – 275.03 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) / організаці перевезень і логістичне управління на автомобільному 

транспорті, Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)  

 

Голова комісії №3:  

САДОВИЙ О.Є. - директор ТОВ «Садал» 

Заступник голови:  

ТУРПАК С.М. - завідувач кафедри «Транспортні технології», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

КУЗЬКІН О.Ф. - декан транспортного факультету, доцент, д.т.н. 

ТРУШЕВСЬКИЙ В.Е. - доцент кафедри «Транспортні технології», 

к.т.н. 

ХАРЧЕНКО Т.В. - старший викладач кафедри «Транспортні тех-

нології» 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона праці і 

навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

МИХАЙЛЕНКО Н.А. - завідувач навчальної лабораторії кафедри 

«Транспортні технології» 

 

 

275 Транспортні технології – 275.02 Транспортні технології (на залізничному транс-

порті) / організаці перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті, 

Транспортні технології (на залізничному транспорті) / транспортні технології (на 

залізничному транспорті)  

 

Голова комісії №4:  

КОЛІСНИК В.А. - начальник служби вантажної та комерційної  

роботи на залізничному транспорті, дирекція з 

транспорту та логістики ПАТ «Запоріжсталь»  

Заступник голови:  

ТУРПАК С.М. - завідувач кафедри «Транспортні технології», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

КУЗЬКІН О.Ф. - декан транспортного факультету, доцент, д.т.н. 

СУЩЕНКО Р.В. - професор кафедри «Транспортні технології», 

д.п.н. 

ХАРЧЕНКО Т.В. - старший викладач кафедри «Транспортні тех-

нології» 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 
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ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона праці і 

навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

МИХАЙЛЕНКО Н.А. - завідувач навчальної лабораторії кафедри 

«Транспортні технології» 

 

Машинобудівний факультет 

 

131 Прикладна механіка – Обладнання та технології пластичного формування 

конструкцій машинобудування 

  

Голова комісії №5:  

КОЦЮБА В.Ю. - заступник технічного директора АТ «Мотор 

Січ» 

Заступник голови:  

ШИРОКОБОКОВ В.В. - завідувач кафедри «Обробка металів тиском», 

доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

ОБДУЛ В.Д. - доцент кафедри «Обробка металів тиском», 

к.т.н. 

МАТЮХІН А.Ю. - доцент кафедри «Обробка металів тиском», 

к.т.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

АНТИФЄЄВА Ю.О. - старший лаборант кафедри «Обробка металів 

тиском» 

  

131 Прикладна механіка – Технології машинобудування 

  

Голова комісії №6:  

КОНДРАТЮК Е.В. - головний технолог ДП «ЗМКБ «Івченко- Про-

грес», к.т.н. 

Заступник голови:  

ДЯДЯ С.І. - завідувач кафедри «Технологія машинобуду-

вання», доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

КОНОНОВ В.В. - доцент кафедри «Технологія машинобудуван-

ня», к.т.н. 
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ГОНЧАР Н.В. - доцент кафедри «Технологія машинобудуван-

ня», к.т.н. 

КОЗЛОВА О.Б. - доцент кафедри «Технологія машинобудуван-

ня», к.т.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ВОЛЧАНСЬКА Т.В. - лаборант кафедри «Технологія машинобудування» 

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка – Технології виробництва авіаційних 

двигунів та енергетичних установок, Авіаційні двигуни та енергетичні установки 

  

Голова комісії №7:  

МОЗГОВОЙ В.Ф. - керівник управління головного технолога АТ 

«Мотор Січ», к.т.н. 

Заступник голови:  

КАЧАН О.Я. - завідувач кафедри «Технологія авіаційних 

двигунів», професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

САХНЮК Н.В. - доцент кафедри «Технологія авіаційних 

двигунів», к.т.н. 

ПАВЛЕНКО Д.В. - професор кафедри «Технологія авіаційних 

двигунів», доцент, к.т.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ГЕМБЕЛЬ В.Й. - завідувач навчальної лабораторії кафедри 

«Технологія авіаційних двигунів» 

 

133 Галузеве машинобудування – Металорізальні верстати та системи 

 

Голова комісії №8:  

БОЙКО І.А. - начальник цеху № 61 АТ «Мотор Січ», к.т.н. 
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Заступник голови:  

ФРОЛОВ М.В. - завідувач кафедри «Металорізальні верстати та 

інструменти», доцент, к.т.н.  

Члени комісії:  

ІВЩЕНКО Л.Й. - директор машинобудівного інституту, профе-

сор кафедри «Металорізальні верстати та ін-

струменти», д.т.н. 

СОЛОХА В.В. - доцент кафедри «Металорізальні верстати та 

інструменти», к.т.н.  

ГЛУШКО П.В. - старший викладач кафедри «Металорізальні 

верстати та інструменти» 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навколиш-

нього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ТЕСЛЕНКО Т.В. - старший лаборант кафедри «Металорізальні 

верстати та інструменти» 

 

133 Галузеве машинобудування – Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і обладнання 

  

Голова комісії №9:  

БАБИЧ А.Б. - заступник голови правління, головний 

інженер СПКТБ ПАТ «Запоріжгідро-

сталь» 

Заступник голови:  

МАРТОВИЦЬКИЙ Л.М.  - завідувач кафедри «Деталі машин і 

підйомно-транспортні механізми», доцент, 

к.т.н. 

Члени комісії:  

ГЛУШКО В.І. - декан машинобудівного факультету, до-

цент, к.т.н. 

СОЧАВА А.І. - доцент кафедри «Деталі машин і підйомно-

транспортні механізми», к.т.н.  

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 
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Секретар комісії:  

АЛЕКСЕЄВ О.А. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Деталі машин і підйомно-

транспортні механізми» 

 

Інженерно-фізичний факультет 
 

131 Прикладна механіка – Обладнання та технології ливарного виробництва 

  

Голова комісії №10:  

КОЛОМОЙЦЕВ О.Г. - заступник головного металурга АТ «Мотор 

Січ» 

Заступник голови:  

ЛУНЬОВ В.В. - професор кафедри «Машини і технологія 

ливарного виробництва», д.т.н. 

Члени комісії:  

ПАРАХНЕВИЧ Є.М. - доцент кафедри «Машини і технологія 

ливарного виробництва», к.т.н. 

САЖНЄВ В.М. - доцент кафедри «Машини і технологія 

ливарного виробництва», к.т.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

СИДОРЕНКО Н.Б. - старший лаборант кафедри «Машини і 

технологія ливарного виробництва» 

 

136 Металургія – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 

 

Голова комісії №11:  

ГНАТЕНКО О.В. - провідний фахівець АТ «Мотор Січ» 

Заступник голови:  

ІВАНОВ В.Г. - завідувач кафедри «Машини і технологія 

ливарного виробництва», доцент, д.т.н. 

Члени комісії:  

КУДІН В.В. - доцент кафедри «Машини і технологія 

ливарного виробництва», к.т.н. 

ІВАХНЕНКО Є.І.  - доцент кафедри «Машини і технологія 

ливарного виробництва», к.т.н.  

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 
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ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ВАСИЛЕВСЬКА Я.А. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Машини і технологія ливарного 

виробництва» 

  

131 Прикладна механіка – Технології та устаткування зварювання 

  

Голова комісії №12:  

ПЕТРИК І.А. - головний зварник АТ «Мотор Січ», к.т.н. 

Заступник голови:  

ОВЧИННИКОВ О.В. - завідувач кафедри «Обладнання та тех-

нологія зварювального виробництва», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

ЛАПТЄВА Г.М. - доцент кафедри «Обладнання та техно-

логія зварювального виробництва», к.т.н. 

КУЛИКОВСЬКИЙ Р.А. - доцент кафедри «Обладнання та техно-

логія зварювального виробництва», к.т.н. 

БІЛОНИК І.М. - доцент кафедри «Обладнання та техно-

логія зварювального виробництва», к.т.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І.  - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ХОХЛОВА Л.О. - старший лаборант кафедри «Обладнання 

та технологія зварювального вироб-

ництва» 

 

131 Прикладна механіка – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і 

конструкцій 

  

Голова комісії №13:  

ЛУЧШЕВ О.В. - начальник виробництва металокон-

струкцій ПРАТ «Запоріжкран». 

Заступник голови:  

ОВЧИННИКОВ О.В. - завідувач кафедри «Обладнання та тех-

нологія зварювального виробництва», 

професор, д.т.н. 
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Члени комісії:  

ПОПОВ С.М. - професор кафедри «Обладнання та тех-

нологія зварювального виробництва», 

д.ф.н. 

САВОНОВ Ю.М. - доцент кафедри «Обладнання та техно-

логія зварювального виробництва», к.т.н. 

КАПУСТЯН О.Є. - доцент кафедри «Обладнання та техно-

логія зварювального виробництва», к.т.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ХОХЛОВА Л.О. - старший лаборант кафедри «Обладнання 

та технологія зварювального вироб-

ництва» 

 

132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство, Термічна обробка ме-

талів 

  

Голова комісії №14:  

СОТНІКОВ Є.Г. - начальник цеху № 3 АТ «Мотор Січ», 

к.т.н. 

Заступник голови:  

ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ В.Ю. - в.о. завідувача кафедри «Фізичне ма-

теріалознавство», професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

КЛИМОВ О.В. - декан інженерно-фізичного факультету, 

доцент, к.т.н. 

ГРЕШТА В.Л. - професор кафедри «Фізичне матеріало-

знавство», к.т.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ТРИКОЗ Г.Г. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Фізичне матеріалознавство» 

 

Факультет будівництва, архітектури та дизайну 
 

192 Будівництво та цивільна інженерія – Промислове і цивільне будівництво,  

 

Голова комісії №15:  
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НАЗАРЕНКО П.В. - керівник департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради 

Заступник голови:  

НЕТРЕБКО В.В. - в.о.завідувача кафедри «Будівельне ви-

робництво та управління проектами», до-

цент, д.т.н. 

Члени комісії:  

САВЧЕНКО В.О. - в.о. декана факультету будівництва, ар-

хітектури та дизайну, доцент, к.т.н. 

АНТИПЕНКО Є.Ю. - професор кафедри «Дизайн», д.т.н. 

НАЗАРЕНКО О.М. - доцент кафедри «Будівельне вироб-

ництво та управління проектами», к.т.н. 

ДОНЕНКО І.В. - доцент кафедри «Будівельне вироб-

ництво та управління проектами», к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

РОМАЛІЙСЬКА Т.О. - лаборант кафедри «Будівельне вироб-

ництво та управління проектами» 

 

022 Дизайн - Графічний дизайн, Дизайн середовища, Промисловий дизайн, Дизайн 

  

Голова комісії №16:  

ЗАЛЕВСЬКА О.Ю. - старший викладач кафедри «Дизайн», 

Комунальний заклад вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької об-

ласної ради, к.н.з мистецтвознавства 

Заступник голови:  

РИЖОВА І.С. - завідувач кафедри «Дизайн», професор, 

д.ф.н. 

Члени комісії:  

САВЧЕНКО В.О. - в.о. декана факультету будівництва, ар-

хітектури та дизайну, доцент, к.т.н. 

ДЕМИДЕНКО О.І. - професор кафедри «Дизайн», доцент, За-

служений художник України 

БОБРОВСЬКИЙ І.В. - старший викладач кафедри «Дизайн» 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  
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КУЗЬМЕНКО А.О. - завідувач навчально-виробничою май-

стернею кафедри «Дизайн» 

 

191 Архітектура та містобудування – Архітектура та містобудування 

 

Голова комісії №17:  

ЛУКАШЕВ Ю.В. - директор архітектурної майстерні 

LUKASHEV architects 

Заступник голови:  

РИЖОВА І.С. - завідувач кафедри «Дизайн», професор, 

д.ф.н. 

Члени комісії:  

САВЧЕНКО В.О. - в.о. декана факультету будівництва, ар-

хітектури та дизайну, доцент, к.т.н. 

ЄНШУЄВА Т.В. - доцент кафедри «Дизайн» 

ЗАХАРОВА С.О. - доцент кафедри «Дизайн», к.ф.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

КУЗЬМЕНКО А.О. - завідувач навчально-виробничою май-

стернею кафедри «Дизайн» 

  

073 Менеджмент – Менеджмент в будівництві 

  

Голова комісії №18:  

САЛИГА К.С.  - завідувач кафедри «Фінансів, обліку та 

оподаткування», КПУ, професор, д.е.н. 

Заступник голови:  

ЛЕВЧЕНКО Н.М. 

 

- професор кафедри «Підприєм-

ництво,торгівля та біржова діяльність», 

д.н.з держ.упр. 

Члени комісії:  

САВЧЕНКО В.О. - в.о. декана факультету будівництва, ар-

хітектури та дизайну, доцент, к.т.н. 

ПОЖУЄВА Т.О. - професор кафедри «Підприєницт-

во,торгівля та біржова діяльність», д.е.н. 

ТКАЧЕНКО А.М. - завідувач кафедри «Підприєм-

ництво,торгівля та біржова діяльність», 

професор, д.е.н. 

КРАЙНІК О.М. - доцент кафедри «Підприємницт-

во,торгівля та біржова діяльність», к.е.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-
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лишнього середовища», к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

БОБКО Н.А. - старший викладач кафедри «Підприєм-

ництво,торгівля та біржова діяльність» 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Економіка підприємства 

 

Голова комісії №19:  

ТРОХИМЕЦЬ О.І.  - професор кафедри «Національна еко-

номіка, маркетинг та міжнародні еко-

номічні відносини», КПУ, д.е.н. 

Заступник голови:  

ТКАЧЕНКО А.М. - завідувач кафедри «Підприєм-

ництво,торгівля та біржова діяльність», 

професор, д.е.н. 

Члени комісії:  

САВЧЕНКО В.О. - в.о. декана факультету будівництва, ар-

хітектури та дизайну, доцент, к.т.н. 

ПОЖУЄВА Т.О. - професор кафедри «Підприєм-

ництво,торгівля та біржова діяльність», 

д.е.н. 

ЛЕВЧЕНКО Н.М. - професор кафедри «Підприєм-

ництво,торгівля та біржова діяльність», 

д.н.з держ.упр. 

КРАЙНІК О.М. - доцент кафедри «Підприємницт-

во,торгівля та біржова діяльність», к.е.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

БОБКО Н.А. - старший викладач кафедри «Підприєм-

ництво,торгівля та біржова діяльність» 

  

132 Матеріалознавство – Композиційні та порошкові матеріали, покриття 

  

Голова комісії №20:  

ПЕДАШ О.О. - начальник бюро газостатування та граніль-

ної металургії управліня головного металур-

га АТ «Мотор Січ», к.т.н. 

  

  



13 

Заступник голови:  

МІТЯЄВ О.А. - завідувач кафедри «Композиційні ма-

теріали, хімія та технології», професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

ВОЛЧОК І.П. - професор кафедри «Композиційні ма-

теріали, хімія та технології», д.т.н. 

ПЛЕСКАЧ В.М. - доцент кафедри «Композиційні матеріали, 

хімія та технології», к.т.н. 

САВЧЕНКО В.О. -в.о.декана факультету будівництва, архітек-

тури та дизайну, доцент кафедри «Компо-

зиційні матеріали, хімія та технології», к.т.н. 

АКІМОВ І.В. - доцент кафедри «Композиційні ма-

теріали, хімія та технології», к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЛАЗУТКІН М.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ПОДЧАСОВА І.В. - провідний фахівець кафедри «Компо-

зиційні матеріали, хімія та технології» 
 

 

Електротехнічний факультет 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електричні маши-

ни і апарати, Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси 

  

Голова комісії №21:  

САХНО О.А. - виконавчий директор, головний електрик 

ТОВ «Енергоавтоматизація», к.т.н. 

Заступник голови:  

ЯРИМБАШ Д.С. - завідувач кафедри «Електричні маши-

ни», професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

ЯРИМБАШ С.Т. - в.о. ректора НУ «Запорізька політех-

ніка», доцент кафедри «Електричні маши-

ни», к.т.н. 

КОЦУР І.М. 

 

- доцент кафедри «Електричні машини», 

к.т.н. 

НАЗАРЕНКО І. А. - доцент кафедри «Електричні машини», 

к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ М.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 
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Секретар комісії:  

ЧМУТ О.О. - провідний фахівець кафедри «Електрич-

ні машини» 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Електричні та 

електронні апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

 

Голова комісії №22:  

НЕМУДРИЙ І.Ю. - технічний директор ТОВ «НДІ «Пере-

творювач», к.т.н. 

Заступник голови:  

АНДРІЄНКО П.Д. - завідувач кафедри «Електричні та елек-

тронні апарати», професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

ПОЛЯКОВ М.О. - професор кафедри «Електричні та елек-

тронні апарати», доцент, к.т.н. 

БЛИЗНЯКОВ О.В. - доцент кафедри «Електричні та елек-

тронні апарати», к.т.н. 

ЖОРНЯК Л.Б. - доцент кафедри «Електричні та елек-

тронні апарати», к.т.н. 

КОЦУР М.І. - доцент кафедри «Електричні та елек-

тронні апарати», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ М.О. 

 

- старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

АЗОРСЬКА Ю.В. - старший лаборант кафедри «Електричні 

та електронні апарати» 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Електротехнічні 

системи електроспоживання 

  

Голова комісії №23:  

БІЛОСТОЦЬКИЙ В.В. - начальник відділу нагляду по Дніпровсь-

кому регіону – головний державний ін-

спектор з енергетичного нагляду управ-

ління нагляду за електроенергетичним 

обладнанням Департаменту державного 

нагляду за експлуатацією електричних 

станцій та мереж 

Заступник голови:  

ШРАМ О.А. - завідувач кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», доцент, к.т.н. 
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Члени комісії:  

КЛИМКО О.М. - доцент кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», к.т.н.   

МАХЛІН П.В. - доцент кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», к.т.н.   

ПОПОВ В.В. - доцент кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ М.О. 

 

- старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ФЕДОРЯК О.В. - старший лаборант кафедри «Електропо-

стачання промислових підприємств» 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Енергетичний 

менеджмент 

  

Голова комісії №24:  

ЛИСЕНКО О.О. - директор з перспективного розвитку та 

інвестицій ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

Заступник голови:  

ШРАМ О.А. - завідувач кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

КАЧАН Ю.Г. - професор кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», д.т.н.   

ЗАБОЛОТНИЙ А.П. - доцент кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», к.т.н.   

КУЛАГІН Д.О. - професор кафедри «Електропостачання 

промислових підприємств», доцент, к.т.н.   

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ М.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ТОНЧЕВА Т.М. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Електропостачання промислових 

підприємств» 

  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Електромеханічні 

системи автоматизації та електропривод, 173 Авіоніка – Електротехнічні ком-

плекси та системи літальних апаратів 
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Голова комісії №25:  

СОЛОМАХА О.В. - заступник технічного директора, завіду-

вач сектора інноваціонних технологій 

ТОВ «Науково-виробниче підприємство 

«Преобразователькомплекс», к.т.н. 

Заступник голови:  

ПИРОЖОК А.В. - завідувач кафедри «Електропривод та 

автоматизація промислових установок», 

доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

АНТОНОВ М.Л. - в.о.декана електротехнічного факульте-

ту, к.т.н. 

КАЗУРОВА А.Є. - доцент кафедри «Електропривод та ав-

томатизація промислових установок», 

к.т.н. 

КРИСАН Ю.О. - доцент кафедри «Електропривод та ав-

томатизація промислових установок», 

к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ М.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

МЕЛЕШКО І.А. - старший лаборант кафедри «Електро-

привод та автоматизація промислових 

установок» 

  

Голова комісії №26:  

ШИРОКОБОКОВ О.В. - начальник відділу конструкторсько-

технічної документації АТ «Мотор Січ» 

Заступник голови:  

ПИРОЖОК А.В. - завідувач кафедри «Електропривод та 

автоматизація промислових установок», 

доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

АНТОНОВ М.Л. - в.о.декана електротехнічного факульте-

ту, к.т.н. 

КАЗУРОВА А.Є. - доцент кафедри «Електропривод та ав-

томатизація промислових установок», 

к.т.н. 

КРИСАН Ю.О. - доцент кафедри «Електропривод та ав-

томатизація промислових установок», 

к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 
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ЖУРАВЕЛЬ М.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

МЕЛЕШКО І.А. - старший лаборант кафедри «Електро-

привод та автоматизація промислових 

установок» 

 

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій 

  

172 Телекомунікації та радіотехніка - Радіотехніка 

 

Голова комісії №27:  

ЛАВРЕНТЬЄВ В.М. - начальник відділення системного проек-

тування КП «НВК» «Іскра», к.т.н. 

Заступник голови:  

МОРЩАВКА С.В. - завідувач кафедри «Радіотехніка та теле-

комунікації», доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

ЧОРНОБОРОДОВ М.П.  - доцент кафедри «Радіотехніка та телеко-

мунікації», к.т.н. 

КОСТЕНКО В.О.  - доцент кафедри «Радіотехніка та телеко-

мунікації», к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ЛОГАЧОВА Л.М. - старший викладач кафедри «Радіотех-

ніка та телекомунікації» 

 

172 Телекомунікації та радіотехніка - Інформаційні мережі зв'язку 

 

Голова комісії №28:  

ГРОСФЕЛЬД Ю.А. - керівник ПП «Екстако» 

Заступник голови:  

КАБАК В.С.  - декан факультету радіоелектроніки та 

телекомунікацій, доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

БУГРОВА Т.І. - доцент кафедри «Радіотехніка та телеко-

мунікації», к.т.н. 

САМОЙЛИК С.С. - доцент кафедри «Радіотехніка та телеко-

мунікації», к.ф.-м.н. 
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ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

СМЕТАНІН І.М. - старший викладач кафедри «Радіотех-

ніка та телекомунікації» 

 

172 Телекомунікації та радіотехніка – Телемедичні та біомедичні системи 

 

Голова комісії №29:  

ЧАБАННА О.С. - доцент ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», 

к.мед.н. 

Заступник голови:  

МОРЩАВКА С.В. - завідувач кафедри «Радіотехніка та теле-

комунікації», доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

ШАЛОМЄЄВ В.А. - завідувач кафедри «Нарисна геометрія, 

інженерна та комп’ютерна графіка», про-

фесор, д.т.н. 

ТАБУНЩИК Г.В. - професор кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

МОРОЗ Г.В. - старший викладач кафедри «Радіотех-

ніка та телекомунікації» 

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – Якість, стандартизація 

та сертифікація , 

153 Мікро- та наносистемна техніка – Мікро- та наноелектронні прилади і при-

строї 

  

Голова комісії №30:  

ЛОБАНЬ О.І. - начальник відділу авіаційних бортових 

систем ПП «Науково-виробниче приватне 

підприємство «Спарінг-Віст Центр» 

Заступник голови:  

СНІЖНОЙ Г.В. - завідувач кафедри «Мікро- та наноелек-

троніка», доцент, д.т.н. 

Члени комісії:  
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КАБАК В.С. - декан факультету радіоелектроніки та 

телекомунікацій, доцент, к.т.н. 

КОРОТУН А.В. 

 

-доцент кафедри «Мікро- та наноелек-

троніка», к.ф.-м.н. 

ПОГОСОВ В.В. - професор кафедри «Мікро- та наноелек-

троніка», д.ф.-м.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лиш-нього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

БАГДАСАРЯН Н.О. - старший лаборант кафедри «Мікро- та 

наноелектроніка» 

 

172 Телекомунікації та радіотехніка – Радіоелектронні апарати та засоби, Інте-

лектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – Автоматизація, 

мехатроніка та робототехніка 

 

Голова комісії №31:  

КОРНІЄНКО Я.Є. - головний інженер підприємства ПрАТ 

«Плутон» 

Заступник голови:  

ШИЛО Г.М. - проректор з НПР та ППРУ, доцент, д.т.н. 

Члени комісії:  

КАБАК В.С. - декан факультету радіоелектроніки та 

телекомунікацій, доцент, к.т.н. 

ФАРАФОНОВ О.Ю. - доцент кафедри «Інформаційні техно-

логії електронних засобів», к.т.н. 

ФУРМАНОВА Н.І. - доцент кафедри «Інформаційні техно-

логії електронних засобів», к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

КУЛЯБА-ХАРИТОНОВА Т.І. - старший викладач кафедри «Інфор-

маційні технології електронних засобів» 

 

125 Кібербезпека - Безпека інформаційних і комунікаційних систем 

  

Голова комісії №32:  
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ІГОЛКІН М.В. - начальник бюро захисту інформації АТ 

«Мотор Січ» 

Заступник голови:  

КОЗІНА Г.Л. - доцент кафедри «Захист інформації», 

к.ф.-м.н. 

Члени комісії:  

КАБАК В.С. - декан факультету радіоелектроніки та 

телекомунікацій, доцент, к.т.н. 

НЕЛАСА Г.В. - професор кафедри «Захист інформації», 

доцент, к.т.н. 

ВОСКОБОЙНИК В.О. - професор кафедри «Захист інформації», 

доцент, к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ТУРПАК Н.М. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Захист інформації» 

  

125 Кібербезпека - Системи технічного захисту інформації, автоматизація її 

обробки 

  

Голова комісії №33:  

КУДІН Д.В. - директор ПП «Кудін Секьюріті Груп 

ЛТД» 

Заступник голови:  

КАРПУКОВ Л.М. - завідувач кафедри «Захист інформації», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

КАБАК В.С. - декан факультету радіоелектроніки та 

телекомунікацій, доцент, к.т.н. 

РОМАНЕНКО С.М. - доцент кафедри «Захист інформації», 

к.ф.-м.н. 

ЛІЗУНОВ С.І. - доцент кафедри «Захист інформації», 

к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

СІРЕНКО Н.С. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Захист інформації» 
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Факультет комп’ютерних наук і технологій 

 

123 Комп’ютерна інженерія - Комп’ютерна інженерія, Комп'ютерні системи та 

мережі, Спеціалізовані комп'ютерні системи 

  

Голова комісії №34:  

ЄФИМЕНКО М.В. - головний конструктор ТОВ «НВП 

«Хартрон-ЮКОМ», доцент, к.т.н. 

Заступник голови:  

КАСЬЯН М.М. - декан факультету комп’ютерних наук і 

технологій, доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

ЗЕЛЕНЬОВА І.Я. - доцент кафедри «Комп'ютерні системи 

та мережі», к.т.н. 

СКРУПСЬКИЙ С.Ю. - доцент кафедри «Комп'ютерні системи 

та мережі», к.т.н. 

РИБІН В.О. - старший викладач кафедри «Комп'ю-

терні системи та мережі» 

Секретар комісії:  

КУЛИКОВСЬКА Н.А. - асистент кафедри «Комп'ютерні системи 

та мережі» 

 

Голова комісії №35:  

ЄФІМЕНКО М.В. - головний конструктор ТОВ «НВП 

«Хартрон-ЮКОМ», доцент, к.т.н. 

Заступник голови:  

КУДЕРМЕТОВ Р.К. - завідувач кафедри «Комп'ютерні системи 

та мережі», доцент, к.т.н. 

Члени комісії:  

СКРУПСЬКИЙ С.Ю. - доцент кафедри «Комп'ютерні системи 

та мережі», к.т.н. 

ТЯГУНОВА М.Ю. - доцент кафедри «Комп'ютерні системи 

та мережі», к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

КОРОБКО О.В. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ЗЕЛІК О.В. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Комп'ютерні системи та мережі» 

 

121 Інженерія програмного забезпечення - Інженерія програмного забезпечення, 

122 Комп’ютерні науки - Комп’ютерні науки, Системи штучного інтелекту 
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Голова комісії №36:  

ГОМЕНЮК С.І. - декан математичного факультету ЗНУ, 

професор, д.т.н. 

Заступник голови:  

СУББОТІН С.О. - завідувач кафедри «Програмні засоби», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

ТАБУНЩИК Г.В. - професор кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ПАРХОМЕНКО А.В. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

КОРОБКО О.В. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

БЄЛОВА А.В. - старший лаборант кафедри «Програмні 

засоби» 

 

Голова комісії №37:  

ЧОПОРОВ С.В. - професор кафедри «Програмна інже-

нерія» ЗНУ, доцент, д.т.н. 

Заступник голови:  

СУББОТІН С.О. - завідувач кафедри «Програмні засоби», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

ДУБРОВІН В.І.  - професор кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ОЛІЙНИК А.О. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

КОРОБКО О.В. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

КАЛІНІНА М.В. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Програмні засоби» 

  

Голова комісії №38:  

ЧОПОРОВ С.В. - професор кафедри «Програмна інже-

нерія» ЗНУ, доцент, д.т.н. 

Заступник голови:  

СУББОТІН С.О. - завідувач кафедри «Програмні засоби», 

професор, д.т.н. 
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Члени комісії:  

ТАБУНЩИК Г.В. - професор кафедри «Програмні засоби», 

доцент, к.т.н. 

ЛЬОВКІН В.М. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

СТЕПАНЕНКО О.О. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

Секретар комісії:  

КАМІНСЬКА Ж.К. - асистент кафедри «Програмні засоби» 

  

Голова комісії №39:  

ГОРБЕНКО В.І. - доцент кафедри «Програмна інженерія» 

ЗНУ, к.ф-м.н. 

Заступник голови:  

СУББОТІН С.О. - завідувач кафедри «Програмні засоби», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

ДУБРОВІН В.І.  - професор кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ОЛІЙНИК А.О. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ЗАЙКО Т.А. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

Секретар комісії:  

КАЛІНІНА М.В. - завідувач навчальної лабораторії ка-

федри «Програмні засоби» 

  

Голова комісії №40:  

ЛІСНЯК А.О. - завідувач кафедри «Програмна інже-

нерія» ЗНУ, доцент, к.ф-м.н. 

Заступник голови:  

СУББОТІН С.О. - завідувач кафедри «Програмні засоби», 

професор, д.т.н. 

Члени комісії:  

КОРНІЄНКО С.К.  - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

ПАРХОМЕНКО А.В. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

СЕРДЮК С.М. - доцент кафедри «Програмні засоби», 

к.т.н. 

Секретар комісії:  

ДЕЙНЕГА Л.Ю. - старший викладач кафедри «Програмні 

засоби» 
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124 Системний аналіз – Інтелектульні технології та прийняття рішень в склад-

них системах 

  

Голова комісії №41:  

УС С.А. - професор кафедри «Системний аналіз і 

управління» НТУ «Дніпровська політех-

ніка», доцент, к.ф-м.н. 

Заступник голови:  

КОРНІЧ Г.В. - завідувач кафедри «Системний аналіз та 

обчислювальна математика», професор, 

д.ф.-м.н. 

Члени комісії:  

БАХРУШИН В.Є. - професор кафедри «Системний аналіз та 

обчислювальна математика», д.ф.-м.н. 

БАКУРОВА А.В. - професор кафедри «Системний аналіз та 

обчислювальна математика», д.е.н. 

ЯКІМЦОВ Ю.В. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

КОРОБКО О.В. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

 Секретар комісії:  

ШИРОКОРАД Д.В. - старший викладач кафедри «Системний 

аналіз та обчислювальна математика», 

к.ф.-м.н. 

 

Гуманітарний факультет 

 
292 Міжнародні економічні відносини – Міжнародний бізнес 

  

Голова комісії №42:  

КУЦ А.В. - віце-президент Запорізької торгово-

промислової палати 

Заступник голови:  

ПРУШКІВСЬКА Е.В. - завідувач кафедри «Міжнародні еко-

номічні відносини», професор, д.е.н. 

Члени комісії:  

ПЕРЕВЕРЗЄВА А.В. - доцент кафедри «Міжнародні економічні 

відносини», д.е.н. 

ЛАЗНЕВА І.О. - доцент кафедри «Міжнародні економічні 

відносини», к.іст.н. 

ДЄДКОВ М.В. - декан гуманітарного факультету, доцент, 

к.іст.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 
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ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ВОЙЦЕХОВСЬКА  І.В. - старший лаборант кафедри «Міжнародні 

економічні відносини» 

 

035 Філологія – 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - ангійська 

  

Атестація з другої іноземної мови (німецька, французька) 

  

Голова комісії №43:  

КОЗЛОВА Т.О. - професор кафедри «Англійська філо-

логія», ЗНУ, доцент, д.філол.н. 

Заступник голови:  

ПРИХОДЬКО А.М. - завідувач кафедри «Теорія та практика 

перекладу», професор, д.філол.н. 

Члени комісії:  

ВОЛОШУК В.І. - професор кафедри «Теорія та практика 

перекладу», доцент, к.філол.н. 

ГУРА Н.П. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

ЛУТ К.А. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

МЕЛЕЩЕНКО А.І. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

Секретар комісії:  

ВАЖНИЧА А.С. - старший лаборант кафедри «Теорія та 

практика перекладу» 

  

Атестація за освітнім ступенем «бакалавр» 

  

Голова комісії №44:  

КОЗЛОВА Т.О. - професор кафедри «Англійська філо-

логія», ЗНУ, доцент, д.філол.н. 

Заступник голови:  

ПРИХОДЬКО А.М. - завідувач кафедри «Теорія та практика 

перекладу», професор, д.філол.н. 

Члени комісії:  

КУЗНЄЦОВА І.В. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

ПІДГОРНА А.Б. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 
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КУЩ Е.О. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

ТАРАСЕНКО К.В. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

Секретар комісії:  

ЛОБАЧ Н.В. - старший лаборант кафедри «Теорія та 

практика перекладу» 

  

Атестація за освітнім ступенем «магістр» 

  

Голова комісії №45:  

КОЗЛОВА Т.О. - професор кафедри «Англійська філо-

логія», ЗНУ, доцент, д.філол.н. 

Заступник голови:  

ПРИХОДЬКО А.М. - завідувач кафедри «Теорія та практика 

перекладу», професор, д.філол.н. 

Члени комісії:  

ЛАЗЕБНА Н.В. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

ХАВКІНА О.М. - доцент кафедри «Теорія та практика пе-

рекладу», к.філол.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ЛОБАЧ Н.В. - старший лаборант кафедри «Теорія та 

практика перекладу» 

 

Факультет економіки та управління 

  

072 Фінанси, банківська справа та страхування – Фінанси і кредит 

  

Голова комісії №46:  

ЦИМБАЛЕНКО О.В. - директор запорізької обласної дирекції НАСК 

«Оранта»  

Заступник голови:  

ШАРОВА С.В. - завідувач кафедри «Фінанси, банківська 

справа та страхування», доцент, к.е.н. 

Члени комісії:  

АНДРЮЩЕНКО І.Є. - професор кафедри «Фінанси, банківська 

справа та страхування», д.е.н. 

ФАТЮХА Н.Г. - доцент кафедри «Фінанси, банківська 

справа та страхування», к.е.н. 
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КОРОЛЬКОВ В.В. - декан факультету економіки та управ-

ління, доцент , к.е.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ШЕВЦОВА М.В. - провідний фахівець кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

 

071 Облік і оподаткування - Облік і аудит 

  

Голова комісії №47:  

ТАРАТУТА Л.В. - заступник директора ТОВ «Аудиторська 

фірма «Злагода», доцент, к.е.н. 

Заступник голови:  

ЛИЩЕНКО О.Г. - завідувач кафедри «Облік і оподаткуван-

ня», доцент, к.е.н. 

Члени комісії:  

БОЛДУЄВ М.В. - професор кафедри «Облік і оподатку-

вання», д.е.н. 

ОЧЕРЕТЬКО Л.М. - доцент кафедри «Облік і оподаткуван-

ня», к.е.н. 

КОРОЛЬКОВ В.В. - декан факультету економіки та управ-

ління, доцент , к.е.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

РАГОЗІНА Т.В. - провідний фахівець кафедри «Облік і 

оподаткування» 

 

073 Менеджмент - Менеджмент організацій і адміністрування,  

281 Публічне управління та адміністрування – Регіональне управління 

  

Голова комісії №48:  

БУРМА С.І. - заступник голови Запорізької районної 

ради Запорізької області 

Заступник голови:  

ПУЛІНА Т.В. - завідувач кафедри «Менеджмент», про-

фесор, д.е.н. 

Члени комісії:  

ГУДЗЬ П.В. - професор кафедри «Менеджмент», д.е.н.  
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ПАНКОВА А.Ю. - доцент кафедри «Менеджмент», к.е.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

МАТВЄЄВА І.Ю. - лаборант кафедри «Менеджмент» 

  

Голова комісії №49:  

ГИРЯ М.Г. - начальник фінансово-економічного 

управління Запорізького ливарно-

механічного заводу, к.е.н. 

Заступник голови:  

ПУЛІНА Т.В. - завідувач кафедри «Менеджмент», про-

фесор, д.е.н. 

Члени комісії:  

ТКАЧУК О.Ю. - доцент кафедри «Менеджмент», к.с/г.н. 

ТЕСЛЕНОК І.М. - доцент кафедри «Менеджмент», к.е.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

МАТВЄЄВА І.Ю. - лаборант кафедри «Менеджмент» 

  

075 Маркетинг – Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 

Організація торгівлі та комерційна логістика 

 

  

Голова комісії №50:  

ШИРКОВ В.Т. - заступник голови ради директорів АТ 

«Мотор Січ», к.т.н. 

Заступник голови:  

ЛИФАР В.В. - в.о.завідувача кафедри «Маркетинг та 

логістика», професор, д.е.н. 

Члени комісії:  

КОРОЛЬКОВ В.В. - декан факультету економіки та управ-

ління, доцент , к.е.н. 

СОКОЛОВА Ю.О. - доцент кафедри «Маркетинг та логісти-

ка», к.е.н. 

ПАВЛІШИНА Н.М. - доцент кафедри «Маркетинг та логісти-

ка», к.е.н. 

БОРИСЕНКО О.Є. - доцент кафедри «Маркетинг та логісти-

ка», к.е.н. 
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НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

КАРАВСЬКА І.М. - провідний фахівець кафедри «Маркетинг 

та логістика» 

  

Екзаменаційна комісія з економічної теорії 

  

Голова комісії №51:  

ПУЛІНА Т.В. - завідувач кафедри «Менеджмент», про-

фесор, д.е.н. 

Заступник голови:   

ПРУШКІВСЬКИЙ В.Г. - професор кафедри «Економічна теорія та 

підприємництво», д.е.н. 

Члени комісії:   

ГУБАРЬ О.В. - завідувач кафедри «Економічна теорія та 

підприємництво», доцент, к.е.н. 

АФЕНДІКОВА Н.О. - доцент кафедри «Економічна теорія та 

підприємництво», к.е.н. 

Секретар комісії:  

БУРМА О.Г. - провідний фахівець кафедри «Економіч-

на теорія та підприємництво» 

  

Факультет управління фізичною культурою та спортом 

  

017 Фізична культура і спорт - Фізичне виховання 

  

Голова комісії №52:  

ГАЦУЛЯ О.М. - директор Комунального закладу «За-

порізька обласна школа вищої спортивної 

майстерності» Запорізької обласної ради 

Заступник голови:  

ПУЩИНА І.В. - декан факультету управління фізичною 

культурою та спортом, доцент, к.пед.н. 

Члени комісії:  

КУРТА Є.О. - доцент кафедри «Управління фізичною 

культурою та спортом», к.юр.н. 

КОРЖ Н.Л. - доцент кафедри «Управління фізичною 

культурою та спортом», к.н.фіз.вих та 

спорту 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 
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СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

КОРНІЄНКО О.Ю. - старший лаборант кафедри «Управління 

фізичною культурою та спортом» 

  

Голова комісії №53:  

ГАЦУЛЯ О.М. - директор Комунального закладу «За-

порізька обласна школа вищої спортивної 

майстерності» Запорізької обласної ради 

Заступник голови:  

МАЗІН В.М. - завідувач кафедри «Управління фізич-

ною культурою та спортом», професор, 

д.пед.н. 

Члени комісії:   

БАБІЙ І.М. - доцент кафедри «Спеціальна освіта», 

к.пед.н. 

ГЛУЩЕНКО Н.В. - доцент кафедри «Управління фізичною 

культурою та спортом», к.н.фіз.вих та 

спорту 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

КОРНІЄНКО О.Ю. - старший лаборант кафедри «Управління 

фізичною культурою та спортом» 

  

227 Фізична терапія, ерготерапія – Фізична реабілітація, 227.01 – Фізична терапія / 

фізична реабілітація 

 

Голова комісії №54:  

РІЗНИК О.І. - доцент кафедри «Охорона здоров'я, 

соціальна медицина та лікарсько-трудова 

експертиза», к.мед.н. 

Заступник голови:  

КЛАПЧУК В.В. - завідувач кафедри «Фізична терапія та 

ерготерапія», професор, д.мед.н.   

Члени комісії:  

ПРИСЯЖНЮК О.А. - доцент кафедри «Фізична терапія та ер-

готерапія», к.хім.н.   

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», к.т.н. 
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Секретар комісії:  

ОРЛОВА О.М. - старший лаборант кафедри «Фізична те-

рапія та ерготерапія» 

  

Голова комісії №55:  

ГАЛСТЯН А.В. - лікар-невролог ТОВ «Eurospine – Запо-

ріжжя» 

Заступник голови:  

КЛАПЧУК В.В. - завідувач кафедри «Фізична терапія та 

ерготерапія», професор, д.мед.н.   

Члени комісії:  

КОВАЛЬОВА О.В. - доцент кафедри «Фізична терапія та ер-

готерапія» к.мед.н. 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

ОРЛОВА О.М. - старший лаборант кафедри «Фізична те-

рапія та ерготерапія» 

 

016 Спеціальна освіта – 016.01 Логопедія / корекційна освіта 

  

Голова комісії №56:  

ГАВРИЛЕНКО О.В. - вчитель-логопед дошкільного навчаль-

ного закладу комбінованого типу №244 

«Біла лілея» Запорізької міської ради За-

порізької області 

Заступник голови:  

ІВАХНЕНКО А.А. - завідувач кафедри «Спеціальна освіта» , 

доцент, к.пед.н. 

Члени комісії:  

ПУЩИНА І.В. - декан факультету управління фізичною 

культурою та спортом, доцент, к.пед.н. 

ШМИРКО В.І. - доцент кафедри «Охорона праці і навко-

лишнього середовища», к.т.н. 

  

СКУЙБІДА О.Л. - доцент кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», к.т.н. 

Секретар комісії:  

РІПКА Д.А. - лаборант кафедри «Спеціальна освіта» 
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Міжнародного туризму та економіки 

 

241 Готельно-ресторанна справа – Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм - Туриз-

мознавство 

  

Голова комісії №57  

РУДОМАН О.М. - директор ТОВ «Дімона – авіатур» 

Заступник голови:  

ВІНДЮК А.В. - професор кафедри «Туристичний, готе-

льний та ресторанний бізнес», д.пед.н. 

Члени комісії:  

МАМОТЕНКО Д.Ю. - доцент кафедри «Туристичний, готе-

льний та ресторанний бізнес», к.е.н. 

ВАСИЛЬЄВА О.О. - декан факультету міжнародного туризму 

та економіки, доцент, к.ф-м.н. 

КОРНІЄНКО О.М. - доцент кафедри «Туристичний, готе-

льний та ресторанний бізнес», к.е.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

КРИВОКОРА Н.С. - старший лаборант кафедри «Туристич-

ний, готельний та ресторанний бізнес» 

  

Голова комісії №58:  

РУДОМАН О.М. - директор ТОВ «Дімона – авіатур» 

Заступник голови:  

ЗАЙЦЕВА В.М. - директор інституту управління і права, 

завідувач кафедри «Туристичний, готе-

льний та ресторанний бізнес», професор, 

к.пед.н. 

Члени комісії:  

ШЕЛЕМЕТЬЄВА Т.В. - професор кафедри «Туристичний, готе-

льний та ресторанний бізнес», доцент, 

д.е.н. 

ВАСИЛЬЄВА О.О. - декан факультету міжнародного туризму 

та економіки, доцент, к.ф-м.н. 

ЦВІЛИЙ С.М. - доцент кафедри «Туристичний, готе-

льний та ресторанний бізнес», к.е.н. 

  

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 
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ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ШМОРГУНЕНКО Є.О. - старший лаборант кафедри «Туристич-

ний, готельний та ресторанний бізнес» 

  

051 Економіка – Управління персоналом та економіка праці, Митна справа, 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Економіка та організація 

електронної торгівлі та біржової діяльності 

  

Голова комісії №59:  

АНТОНЮК Д.А. - віце-президент Запорізької торгово-

промислової палати, доцент, д.е.н. 

Заступник голови:  

СОКОЛОВ А.В. - завідувач кафедри «Економіка та митна 

справа», доцент, к.н. з держ.упр. 

Члени комісії:  

ВАСИЛЬЄВА О.О. - декан факультету міжнародного туризму 

та економіки, доцент, к.ф-м.н. 

КАРПЕНКО А.В. - професор кафедри «Економіка та митна 

справа», доцент, д.е.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ЖУРАВЕЛЬ С.М. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

КРАВЕЦЬ М.В. - старший лаборант кафедри «Економіка 

та митна справа» 

 

Юридичний факультет 
 

081 Право – Правознавство, 

  

Голова комісії №60:  

КОВАЛЬ П.Ю. - адвокат 

Заступник голови:  

МАКСАКОВА Р.М. - завідувач кафедри «Конституційне, 

адміністративне та трудове право», про-

фесор, д.юр.н. 

Члени комісії:  

ЛЕОНЕНКО Т.Є. - завідувач кафедри «Криминальне, ци-

вільне та міжнародне право», професор, 

д.юр.н. 
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ФІЛЕЙ Ю.В. - декан юридичного факультету, доцент, 

к.юр.н. 

ПАЛЬЧЕНКОВА В.М. - професор кафедри «Конституційне, 

адміністративне та трудове право» , 

д.юр.н. 

Секретар комісії:  

НЕУМИВАКІНА В.С. - старший лаборант кафедри «Криминаль-

не, цивільне та міжнародне право» 

  

262 – Правоохоронна діяльність – Правоохоронна діяльність 

  

Голова комісії №61:  

КОВАЛЬ П.Ю. - адвокат 

Заступник голови:  

ЛЕОНЕНКО Т.Є. - завідувач кафедри «Криминальне, ци-

вільне та міжнародне право», професор, 

д.юр.н. 

Члени комісії:  

МАКСАКОВА Р.М. - завідувач кафедри «Конституційне, 

адміністративне та трудове право», про-

фесор, д.юр.н. 

ФІЛЕЙ Ю.В. - декан юридичного факультету, доцент, 

к.юр.н. 

ПАЛЬЧЕНКОВА В.М. - професор кафедри «Конституційне, 

адміністративне та трудове право» , 

д.юр.н. 

Секретар комісії:  

БОДЗЯК А.С. - лаборант кафедри «Конституційне, 

адміністративне та трудове право» 

 

052 Політологія – Політологія 

  

Голова комісії №62:  

ЦОКУР Є.Г. - завідувач кафедри «Політологія» ЗНУ, 

доцент, д.політ.н. 

Заступник голови:  

АРАБАДЖИЄВ Д.Ю. - завідувач кафедри «Загальноправові та 

політичні науки», доцент, д.політ.н. 

Члени комісії:  

ФІЛЕЙ Ю.В. - декан юридичного факультету, доцент, 

к.юр.н. 

ВОЛОБУЄВ В.В. - доцент кафедри «Загальноправові та 

політичні науки», к.філос.н. 
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СЕРГІЄНКО Т.І. - доцент кафедри «Загальноправові та 

політичні науки», к. політ.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

Секретар комісії:  

БЕКДАМИРОВА Л.З. - старший лаборант кафедри «Загально-

правові та політичні науки» 

 

Факультет соціальних наук 
 

061 Журналістика – Журналістика 

 

Голова комісії №63:  

ПЕНЧУК І.Л. - завідувач кафедри «Журналістика та 

українська філологія», КПУ, професор, д.н 

із соц.ком. 

Заступник голови:  

ПОГРЕБНА В.Л. - завідувач кафедри «Журналістика», про-

фесор, д.філол.н. 

Члени комісії:  

ГАЙВОРОНСЬКА Т.О. - декан факультету соціальних наук, до-

цент, к.філос.н. 

ПАНЧЕНКО С.А.. - доцент кафедри «Журналістика», 

к.філол.н. 

ТОНКІХ І.Ю. - доцент кафедри «Журналістика», 

к.філол.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ЄСЬКОВА К.В. - старший викладач кафедри «Жур-

налістика» 

 

054 Соціологія – Соціологія , 231 Соціальна робота – Соціальна робота, 

 232 Соціальне забезпечення – Управління соціальним закладом 

 

 

Голова комісії №64:  

КАТАЄВ С.Л. - завідувач кафедри «Соціологія та соціаль-

на робота» КПУ, професор, д.соц.н. 

Заступник голови:  

ПОПОВИЧ В.М. - завідувач кафедри «Соціальна робота та 

психологія», професор, д.філос.н. 
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Члени комісії:  

ТАРАН В.О. - професор кафедри «Соціальна робота та 

психологія», д.філос.н. 

БАРШАЦЬКА Г.Ю. - доцент кафедри «Соціальна робота та 

психологія», к.соц.н. 

ЩЕРБИНА С.С. - доцент кафедри «Соціальна робота та 

психологія», к.соц.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і нав-

колишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона 

праці і навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

НОВАК Т.О. - старший лаборант кафедри «Соціальна 

робота та психологія» 

 

 

                                   053 Психологія – Психологія 

  

  

Голова комісії №65:  

ПАНОВ М.С. - доцент кафедри «Спеціальна педагогіка та 

спеціальна психологія», Комунальний за-

клад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» За-

порізької обласної ради, к.психол.н. 

Заступник голови:  

ПОПОВИЧ В.М. - завідувач кафедри «Соціальна робота  

та психологія», професор, д.філос.н. 

Члени комісії:  

БОЧЕЛЮК В.Й. - професор кафедри «Соціальна робота та 

психологія», д.психол.н. 

ГАЙВОРОНСЬКА Т.О. - декан факультету соціальних наук, доцент, 

к.філос.н. 

ЗАСТЕЛО А.О. - доцент кафедри «Соціальна робота  

та психологія», к. психол.н. 

НЕСТЕРОВ О.В. - завідувач кафедри «Охорона праці і навко- 

лишнього середовища», доцент, к.т.н. 

ПИСАРСЬКИЙ А.О. - старший викладач кафедри «Охорона праці і  

навколишнього середовища» 

Секретар комісії:  

ТАТАРА О.М. - старший лаборант кафедри «Соціальна  

робота та психологія» 

  




