
Відповідно до п. 1.1.3 наказу № 627 від 24.09.2015 р. «Про затвердження 
рішень Вченої ради університету» (протокол засідання Вченої ради ДДТУ №8) 
щодо затвердження складу Вченої ради ДДТУ з урахуванням змін викласти 
склад Вченої ради ДДТУ у такій редакції: 
 

СКЛАД 
членів Вченої ради 

Дніпродзержинського державного технічного університету 
за посадами 

1. КОРОБОЧКА 
Олександр 
Миколайович 

ректор, доктор технічних наук, професор, голова 
Вченої ради 

2. ГУЛЯЄВ 
Віталій 
Михайлович 

перший проректор, доктор технічних наук, 
професор, заступник голови Вченої ради 

3.  САДОВОЙ 
Олександр 
Валентинович 

проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, 
професор 

4. САМАРЕЦЬ 
Лідія 
Михайлівна 

проректор з адміністративно-господарської роботи 

5. БОГИНЯ 
Ольга 
Василівна 

головний бухгалтер 

6.  ГЛУЩЕНКО 
Олена 
Леонідівна 

декан енергетичного факультету, кандидат технічних 
наук, доцент 

7.  КАРАВАН 
Наталія 
Анатоліївна 

декан факультету менеджменту, економіки, 
соціології та філології, кандидат економічних наук, 
доцент 

8.  МАХОВСЬКИЙ 
Валерій 
Олександрович 

декан хіміко-технологічного факультету, кандидат 
технічних наук, доцент 

9. ПЕРЕМІТЬКО 
Валерій 
Вікторович 

декан металургійного факультету, доктор технічних 
наук, доцент 

10. СОЛОД 
Володимир 
Юрійович 

декан механічного факультету, кандидат технічних 
наук, доцент 

11. С’ЯНОВ 
Олександр 
Михайлович 
 

декан факультету електроніки та комп’ютерної 
техніки, доктор технічних наук, професор 



12.  СОРОКІНА 
Людмила 
Миколаївна 

учений секретар, кандидат соціологічних наук, 
доцент 

13. ОРЛОВА 
Алла 
Миколаївна 

завідувач бібліотеки 

14. ГУБАРЄВ 
Ігор 
Володимирович 

голова профспілкового комітету,   доцент кафедри 
металургії чорних металів ім. проф. В.І.Логінова, 
кандидат технічних наук, доцент 

15. ПРИДАТЧЕНКО 
Вікторія 
Геннадіївна 

голова Молодіжного студентського парламенту, 
студентка групи ТМ-15-1дм 

Виборні представники 
Завідувачі кафедр: 

16. БЕЙГУЛ 
Олег 
Олексійович 

завідувач кафедри машинобудування, доктор 
технічних наук, професор 

17. БЕЛЬМАС 
Іван 
Васильович 

завідувач кафедри технології машинобудування, 
доктор технічних наук, професор 

18. БОГОМАЗ 
Костянтин 
Юхимович 

завідувач кафедри соціології, доктор історичних 
наук, професор 

19. ВОЛОШИН 
Микола 
Дмитрович 

завідувач кафедри хімічної технології неорганічних 
речовин, доктор технічних наук, професор 

20. ВОРОНОВА 
Зоя 
Юріївна 

завідувач кафедри перекладу, кандидат 
філологічних наук, доцент 

21. ГЛАДОЩУК 
Олександр 
Григорович 

завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

22. ГОРБУНОВ 
Олександр 
Дмитрович 

завідувач кафедри теплоенергетики, доктор 
технічних наук, професор 

23. ДОНЧЕНКО 
Світлана  
Павлівна 

завідувач кафедри філософії та історії України, 
доктор історичних наук, професор 

24. ЄРШОВ 
Сергій 
Володимирович 

завідувач кафедри обробки металів тиском, доктор 
технічних наук, професор 

25. ЗБЕРОВСЬКИЙ 
Олександр 
Владиславович 

завідувач кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища, доктор технічних наук, 
професор 



26. ІГНАТКІН 
Валерій 
Устинович 

завідувач кафедри апаратури радіозв'язку, 
радіомовлення і телебачення, доктор технічних 
наук,  професор 

26. КАЛАМБЕТ 
Світлана 
Валеріївна 

завідувач кафедри фінансів та обліку, доктор 
економічних наук, професор 

28. КАМЕЛЬ 
Георгій 
Іванович 

завідувач кафедри технології та устаткування 
зварювання, доктор технічних наук, професор 

29. КОРЕНЮК 
Петро 
Іванович 

завідувач кафедри менеджменту організацій і 
адміністрування, доктор економічних наук, 
професор 

30. ЛИСЕНКО 
Олександр 
Борисович 

завідувач кафедри фізики конденсованого стану, 
доктор фізико-математичних наук, професор 

31. МАМАЄВ 
Леонід 
Михайлович 

завідувач кафедри теоретичної та прикладної 
механіки, кандидат технічних наук, професор 

32. МЕЩАНІНОВ 
Сергій 
Кармінович 

завідувач кафедри електроніки, доктор технічних 
наук, професор 

33. НІЗІМОВ 
Віктор 
Борисович 

завідувач кафедри електротехніки та 
електромеханіки, доктор технічних наук, професор 

34. ПЛАХОТНІК 
Олена 
Олександрівна 

завідувач кафедри економіки та організації 
виробництва, доктор економічних наук, професор 

35. САМОХВАЛОВ 
Сергій 
Євгенійович 

завідувач кафедри прикладної математики, доктор 
технічних наук, професор 

36. СІГАРЬОВ 
Євген 
Михайлович 

завідувач кафедри металургії чорних металів 
ім. проф. В.І.Логінова, доктор технічних наук, 
професор 

37. СТЕБЛЯНКО 
Павло 
Олексійович 

завідувач кафедри вищої математики, доктор 
фізико-математичних наук, професор 

38. ТОЛОК 
Анатолій 
Олексійович 

завідувач кафедри охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент 

39. ШУМЕЙКО 
Олександр 
Олексійович 

завідувач кафедри програмного забезпечення 
систем, доктор технічних наук, професор 

 
 



Професори: 
40. БУДЬКО 

Оксана 
Володимирівна 

професор кафедри фінансів та обліку, кандидат 
економічних наук, доцент     

41. БУРЯ 
Олександр 
Іванович 

професор кафедри фізики конденсованого стану, 
кандидат технічних наук, професор 

42. КРАВЦОВ 
Юрій  
Сергійович 

професор кафедри філософії та історії України, 
доктор філософських наук, доцент 

43. КРИЛОВА 
Тетяна 
В’ячеславівна 

професор кафедри вищої математики, доктор 
педагогічних наук, професор 

44. МАКСИМЕНКО 
Олег 
Павлович 

професор кафедри обробки металів тиском, доктор 
технічних наук, професор 

45. ПІКАРЕНЯ 
Дмитро 
Сергійович 

професор кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища, доктор геологічних 
наук, професор 

 
Доценти: 

46. ДРОНОВ 
Сергій 
Григорович 

доцент кафедри прикладної математики, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент 

47. КАРІМОВ 
Іван 
Кабіденович 

доцент кафедри вищої математики, керівник секції 
інформатики та комп’ютерних технологій, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент   

 
Представники структурних підрозділів: 

48. ДОБРИК 
Людмила 
Олегівна 

начальник навчального відділу 

49. ОЛІЙНИК 
Леонід 
Олексійович 

директор Дніпродзержинського технологічного 
коледжу, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент 

50. СІТЬКО 
Віктор 
Володимирович 

директор Дніпродзержинського економічного 
коледжу 

51. ЧЕРНЕНКО 
Яна 
Миколаївна 

директор Дніпродзержинського комерційного 
технікуму, кандидат технічних наук, доцент 

 
 



Представники студентського самоврядування: 
52. БАЖАН 

Станіслав 
Миколайович 

студент групи ПМ-12-1д, голова студпарламенту 
факультету електроніки та комп’ютерної техніки 

53. БИТКІНА 
Валерія 
Вікторівна 

голова студентської ради Дніпродзержинського 
економічного коледжу 

54. ЗІНЧЕНКО 
Ірина 
Вікторівна 

студентка групи ТНР-12-1д, голова студпарламенту 
хіміко-технологічного факультету 

55. ТЕТЕРІН 
Ігор 
Олександрович 

студент групи АГ-15-1дм, голова студпарламенту 
механічного факультету 

56. ТУРЧЕНКО 
Юлія 
Олександрівна 

студентка групи ФКС-12-1д, голова 
студпарламенту металургійного факультету 

57. ШАКУН 
Ольга 
Сергіївна 

голова студпарламенту Дніпродзержинського 
технологічного технікуму 

58. ШАПОВАЛ 
Анна 
Юріївна 

студентка групи ТЕП-15-1дм, голова 
студпарламенту енергетичного факультету 

 


