
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Вченої ради ХНТУСГ, 

 протокол № 2 від 24.09. 2020 року 

 

Список членів вченої ради на 2020 2021 навчальний рік 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада 

1 НАНКА О.В. 

 

ректор університету (голова ради) 
 

2 МАЗОРЕНКО Д.І. 

 

радник ректора  
 

3 ЛИСИЧЕНКО М.Л. 
 

перший проректор (вчений секретар) 

4 КУСКОВА С.В. 
 

помічник ректора 

 
5 ЗАЇКА С.О. 

 

проректор з науково-педагогічної роботи  

6 ВІТКОВСЬКИЙ Ю.П. проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

зв’язків 
7 МЕЛЬНИК В.І. 

 

проректор з наукової роботи (заступник голови ради) 

8 МИКИТАСЬ А.В. проректор з науково-педагогічної роботи, розвитку 

економіки та інфраструктури 
9 АВТУХОВ А.К. директор інституту після дипломної освіти 

10 АЗІЗОВ О.Р. керівник навчального відділу по роботі з іноземними гро-

мадянами та особами без громадянства 
11 АНТОЩЕНКОВ Р.В. 

 

завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин 

12 АРТЬОМОВ М.П. 

 

завідувач кафедри оптимізації технологічних систем 

ім. Т. П.Євсюкова 
13 АЩАУЛОВ Д. П. 

 

аспірант кафедри  технологічних систем ремонтного 

виробництва 
14 БАКУМ М.В. доцент кафедри сільскогосподарських машин 

15 БОГОМОЛОВ О.В. зав. каф. обладнання та інжинірингу переробних і харчових 

виробництв 
16 БРЕДИХІН В.В. директор ННІ ПХВ 

 
17 БЕРЕЖНА Н.Г. 

 

керівник навчального відділу 

18 ВЛАСОВЕЦЬ В.М. директор ННІ механотроніки та систем менеджменту 

19 ВОЙТОВ В.А. зав. кафедри транспортних технологій і логістики 

20 ГАВРИШ Т. В. зав. кафедри технологій переробних і харчових виробництв 

21 ГРІДІН О.В. в.о. директора ННІ бізнесу і менеджменту 

22 ГУРСЬКИЙ П.В. професор кафедри обладнання та інжинірингу переробних і 

харчових виробництв 
23 ДАНИЛЕНКО Т.П. головний бухгалтер 

24 ДАНЬШИН Я.В. аспірант каф. технологій переробних і харчових виробництв 

25 ЖИЛА В.І. в.о. директора ННІ енергетики та комп’ютерних технологій 

26 ЗАВГОРОДНІЙ О.І. зав. кафедри вищої математики  
 



27 КАЛІНІН Є.І. зав. кафедри надійності, міцності та технічного сервісу 

машин ім. В.Я. Аніловича 
28 КІРІЄНКО М.М. 

 

зав. кафедри безпеки життєдіяльності та права  

29 КРАСНОРУЦЬКИЙ О.О. 

 

завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту 
30 КІСЬ В.М. Голова первинної профспілковоїорганізації 

31 КОСУЛІНА Н.Г. зав. кафедри біомедичної інженерії та теоретичної 

електротехніки 
32 КОЗАЧЕНКО О.В. зав. кафедри сільськогосподарських машин 

33 КОЛОМІЄЦЬ В.В. професор кафедри мехатроніки та деталей машин  

34 КОЛПАЧЕНКО Н.М. фахівець-відповідальна за внутрішнє забезпечення якості 

освіти 
35 КРІЧФАЛУШІЙ-СТЕПАНОВА 

К.М. 

начальник юридичного відділу 

36 КРАВЦОВ А.Г. декан фак-ту технологічних систем і логістики 

37 КУНДЕНКО М.П. зав. кафедри інтегрованих електротехнологій та процесів 

38 ЛАРІНА Т.Ф. зав. кафедри агрологістики і управління ланцюгами 

постачань 
39 ЛЕБЕДЄВ А.Т. професор кафедри тракторів і автомобілів 

40 ЛЕВКІНА Р.В. зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

41 ЛУЗАН С.О. професор кафедри технологічних систем ремонтного 

виробництва 
42 МАЗОРЕНКО М.О. завідувач кафедри культурних універсалій 

43 МАНДИЧ О.В. зав. кафедри маркетингу та медіакомунікацій, 

голова ради молодих вчених університету 
44 МАРЕНИЧ Т.Г. завідувач кафедри обліку та аудиту  

45 МАРЧЕНКО М.В. методист навчально-методичного відділу 

46 МЕГЕЛЬ Ю.Є. завідувач кафедри кібернетики 

47 МІРОШНИК О.О. завідувач кафедри електропостачання та енергетичного 

менеджменту 
48 МОІСЄЄВА Н.І. зав. кафедри ЮНЕСКО, голова у справах сім’ї, молоді та 

спорту 

49 МОРОЗ О.М. професор кафедри  електропостачання та енергетичного 

менеджменту 
50 МОРОЗОВ І.В. професор кафедри сільськогосподарських машин  

51 НАУМЕНКО О.А. зав. кафедри технічних систем і технологій тваринництва  

52 НІКОЛАЄНКО Н.М. директор наукової бібліотеки 
 

53 ОНЕГІНА В.М. завідувач кафедри економіки та маркетингу 

 
54 ОЛЬШАНСЬКИЙ В.П. професор кафедри фізики і теоретичної механіки  

55 ПАСТУХОВ В.І. професор кафедри сільськогосподарських машин 

56 ПОЛЯКОВА Т.Л. завідувач кафедри мовної підготовки 

57 ПУЗІК В.К. завідувач кафедри агротехнологій та екології 

58 ПУЗІК Л.М. професор кафедри оптимізації технологічних систем  

59 ПАЛІЙ А.П. доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва 



60 РОМАНЧЕНКО В.М. завідувач кафедри технологічних систем ремонтного 

виробництва 
61 САЙЧУК О.В. директор ННІ технічного сервісу 

 

62 СИРОМЯТНІКОВ П.С. керівник центру практики, працевлаштування та кар’єри 

студентської молоді  
63 СКРИПКА Л.І. директор  Харківського фахового коледжу харчової 

промисловості  
64 СКОБЛО Т.С. професор кафедри технологічних систем ремонтного 

виробництва  
65 СОРОКІН М.С. зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем 

66 СПОЛЬНИК О.І. зав. кафедри фізики і теоретичної механіки 

 
67 СУСКА А.А. зав. кафедри деревооброблювальних технологій та 

системотехнікки лісового комплексу 
68 ТИМЧУК С.О. зав. кафедри автоматизації та комп‘ютер-ноінтегрованих 

технологій 
69 ТРИШЕВСЬКИЙ О.І. зав. кафедри технології матеріалів 

70 ФІРСОВА Л.В. 

 

керівник відділу медіа-комунікацій 

 
71 ХАРЧЕВНІКОВА Л.С. начальник відділу кадрів 

 
72 ЧЕРЕНКОВ О.Д. професор кафедри біомедичної інженерії та теоретичної 

електротехніки  
73 ШАНІНА О.М.  професор кафедри технологій переробних і харчових 

виробництв 
74 ШЕВЧЕНКО С.А. доцент кафедри деревооброблювальних технологій та 

системотехніки лісового комплексу 
75 ШИГИМАГА В.О. професор кафедри технічних систем і технологій 

тваринництва  
76 ШУЛЯК М.Л. зав. кафедри тракторів і автомобілів 

 
77 ШУШЛЯПІН С.В. керівник відділу дистанційного навчання 

78 ЩЕРБАК А.В. директор Вовчанського фахового коледжу ХНТУСГ 

79 ЗАЇКА О.В. голова студентського парламенту 
 

80 ЛЕОНЕЦЬ А.Р. голова студради ННІ БМ  
 

81 КОВАЛЬ В.Р. голова студради ННІ ТС  
 

82 БОРЩ Є.О. голова студради ННІ МСМ 
 

83 РОМАНЕНКО К.С. голова студради ННІ ЕКТ 
 

84 ЧОЛОМБІТЬКО А.В. голова студради ННІ ПХВ  
 

85 ДОБРОВА С.В. голова студради факультету ТСЛ 

 
 


