
 Додаток 1
до наказу НУ «Запорізька політехніка»

                 28         вересня    2021 р. №    356 

Склад Президії науково-технічної ради  Національного університету

«Запорізька політехніка»

1.  НАУМИК  ВАЛЕРІЙ  ВЛАДИЛЕНОВИЧ  –  голова  НТР, проректор  з

наукової роботи та міжнародної діяльності , д-р техн. наук, професор;

2. САЖНЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – заступник голови, вчений

секретар  Президії  НТР, доцент  каф.  М  і  ТЛВ,  начальник  науково-дослідної

частини (НДЧ), канд. техн. наук, доцент;

3.  ВИСОЦЬКА  НАТАЛЯ  ІВАНІВНА  –  начальник  патентно  –

інформаційного відділу НДЧ, технічний секретар.

Члени Президії науково-технічної ради:

1.  АНТОНОВ  МИКОЛА  ЛЕОНІДОВИЧ  –  декан  електротехнічного

факультету, канд. техн. наук;

2. БОЧЕЛЮК ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ – професор каф. соціальної роботи

та психології, д-р псих. наук, професор;

3.  ВОЛЧОК ІВАН ПЕТРОВИЧ – професор каф.  КПХТ, д-р техн.  наук,

професор;

4.  ГРЕШТА  ВІКТОР  ЛЕОНІДОВИЧ  –  професор,  канд.  техн.  наук,

проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань;

5. ГУГНІН ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ – перший проректор, д-р соц. наук,

доцент;



Продовження додатка 1

до наказу НУ «Запорізька політехніка» 

 28       вересня    2021 р. №   356             

6.  ҐУДЗЬ  ПЕТРО  ВАСИЛЬОВИЧ  –  голова  секції  НР  ЕГІ,  директор

економіко –  гуманітарного  інституту, професор  каф.  менеджменту, д-р  екон.

наук, професор;

7. ДЄДКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – декан гуманітарного факультету,

канд. іст. наук, доцент;

8. ІВАНОВ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ – голова секції НТР ФТІ, зав. каф. М

та ТЛВ, д-р техн. наук, доцент;

9. ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА – голова секції НР ІУП, зав.

каф.  туристичного,  готельного  та  ресторанного  бізнесу,  канд.  пед.  наук,

професор;

10. КАЧАН ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ – зав. каф. ТАД, д-р техн. наук, професор;

11.  КОРОЛЬКОВ  ВЛАДИСЛАВ  ВАСИЛЬОВИЧ  –  декан  факультету

економіки та управління, канд. екон. наук, доцент;

12. КУБІЧ ВАДИМ ІВАНОВИЧ – доцент каф. А, канд. техн. наук, доцент;

13.  КУЗЬКІН ОЛЕКСІЙ ФЕЛІКСОВИЧ – д-р техн.  наук,  доцент, декан

ТФ;

14. ЛЕОЩЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ- асистент каф. ПЗ, голова Ради

МУС НУ «Запорізька політехніка»;

15. МІТЯЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ –зав. каф. КПХТ, д-р техн.

наук, професор;

16. ОВЧИННИКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – зав. каф. ОТЗВ,

д-р техн. наук, професор;

17.  ПІЗА ДМИТРО МАКАРОВИЧ – голова секції  НТР ІІРЕ,  директор

інституту інформатики та радіоелектроніки, професор каф. РТТ, д-р техн. наук,

професор;
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18.  ПОГОСОВ  ВАЛЕНТИН  ВАЛЬТЕРОВИЧ  –   д-р  фіз.-матем.  наук,

професор;

19. ПОЖУЄВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – професор каф. механіки, д-р

фіз.-матем. наук, професор;

20.  ПОПОВ  СЕРГІЙ  МИКОЛАЙОВИЧ  –  професор  каф.  ОТЗВ,  д-р

філософ. наук, професор;

21. ПРУШКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ – професор каф.

ЕТ та П, д-р екон. наук, професор;

22. СУББОТІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – зав. каф. ПЗ, д-р техн. наук,

професор;

23. ТКАЧЕНКО АЛЛА МИХАЙЛІВНА – зав. каф. ПТБД, д-р екон. наук,

професор;

24.  ТУРПАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – зав.  каф. ТТ, д-р техн.  наук,

професор;

25. ФІЛЕЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – декан юридичного факультету,

канд. юр. наук, доцент;

26. ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – зав. каф. механіки, канд.

техн. наук, доцент;

27. ЯРИМБАШ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ – зав. каф. ЕМ, д-р техн. наук,

професор.

Начальник НДЧ Володимир САЖНЄВ


