
С П И С О К 
делегатів конференції трудового колективу 

 Національної металургійної академії України 
21 грудня 2015р. 

 
№ 

п/п 
Прізвище  та ініціали 
делегата конференції Посада 

1. Балакін В.Ф. завідувач кафедри технологічного проектування 
 

2. Бандоріна Л.М. завідувач кафедри економічної інформатики 
 

3. Білодіденко С.В. завідувач кафедри машин та агрегатів металургій-
ного виробництва, голова профбюро механіко-
машинобудівного факультету 

4. Бобух О.С. 
 

керівник центру підтримки кар’єри та працевлаш-
тування   

5. Бойченко Б.М. 
 

завідувач кафедри металургії сталі 
 

6. Бояркін В.В. директор центру підготовки та навчання інозем-
них студентів 

7. Британ В.Т. завідувач кафедри історії та українознавства  
 

8. Бубликов Ю.О. голова профбюро електрометалургійного факуль-
тету, доцент кафедри електрометалургії 

9. Бучок К.Ю. студентка групи ОА-01-11-1 
 

10. Васін В.В. директор Новомосковського технікуму НМетАУ 
 

11. Велегура В.О. студент групи МЕ-02-12 
 

12. Величко О.Г.  
 

ректор академії 

13. Водін І.Й. заступник завідувача кафедри теорії, технології та 
автоматизації металургійних процесів ІнІФН 

14. Волкова А.Д. студентка групи МН-03-12 
 

15. Гасик М.І. завідувач кафедри електрометалургії 
 

16. Гладких В.А. професор кафедри електрометалургії 
 

17. Голенкова О.І. студентка групи ЕО-01-14 
 

18. Гришин В.С. завідувач кафедри технології машинобудування  
 

19. Гришин О.М. доцент кафедри теорії металургійних процесів і 
загальної хімії, заступник декана металургійного 
факультету 
 



20. Гришина О.М. директор регіонального центру освіти інвалідів 
 

21. Губинський М.В. завідувач кафедри промислової теплоенергетики 
 

22. Дейнеко Л.М. завідувач кафедри термічної обробки металів 
 

23. Дерев’янко І.В. заступник декана електрометалургійного факуль-
тету, доцент кафедри електрометалургії 

24. Дмитрієва І.С. доцент кафедри інформаційних технологій і сис-
тем, вчений секретар факультету комп’ютерних 
систем, енергетики та автоматизації 

25. Добров І.В. завідувач кафедри прикладної механіки 
 

26. Довбня С.Б.  завідувач кафедри економіки промисловості 
 

27. Должанський А.М. завідувач кафедри якості, стандартизації та сер-
тифікації  

28. Доценко Ю.В. доцент кафедри ливарного виробництва 
 

29. Єгоров О.П. завідувач кафедри автоматизації виробничих  
процесів 

30. Єрьомін О.О. завідувач кафедри екології, теплотехніки та охо-
рони праці  

31. Єрмократьєв В.О.  декан механіко-машинобудівного факультету 
 

32. Зданевич С.В. доцент кафедри колісних і гусеничних транспорт-
них засобів 

33. Зелікман В.Д. завідувач кафедри обліку і аудиту 
 

34. Іващенко В.П. 
 

перший проректор  

35. Іващенко Ю.С. старший викладач кафедри прикладної математи-
ки і обчислювальної техніки 

36. Кадильникова Т.М. 
 

завідувач кафедри управління проектами 
 

37. Камкіна Л.В. 
 

декан металургійного факультету 
 

38. Карась Н.М. студентка групи КН-01-12 
 

39. Каряченко Н.В. доцент кафедри колісних і гусеничних транспорт-
них засобів, вчений секретар механіко-
машинобудівного факультету 

40. Квасова Л.С. заступник декана факультету економіки і мене-
джменту, доцент кафедри менеджменту 

41. Клімашевський Л.М. 
 

декан гуманітарного факультету 
 

42. Ковальчук К.Ф. декан факультету економіки та менеджменту 
 



43. Козенков Д.Є.  
                         

завідувач кафедри менеджменту 
 

44. Козлов В.М.   
                          

завідувач кафедри фізики 
 

45. Кононов Д.О. заступник декана механіко-машинобудівного фа-
культету, доцент кафедри машин та агрегатів ме-
талургійного виробництва 

46. Копорулін В.Л. завідувач кафедри вищої математики 
 

47. Корогод Н.П.                 завідувач кафедри інтелектуальної власності 
 

48. Куниця Н.В.                   головний бухгалтер 
 

49. Курєвіна Т.В. голова профбюро гуманітарного факультету, до-
цент кафедри філософії та політології 

50. Куцова В.З.                    завідувач кафедри матеріалознавства 
 

51. Кучма О.І. студентка групи ХТ-01-14 
 

52. Левко О.М. голова профбюро факультету матеріалознавства і 
обробки металів, доцент кафедри покриттів, ком-
позиційних матеріалів і захисту металів 

53. Лучанінова О.П. доцент кафедри інженерної педагогіки 
 

54. Мазорчук Л.М.              начальник планово-фінансового відділу  
 

55. Мамедова Р.А. студентка групи МЛ-01-13-1 
 

56. Матвєєва  М.О.              директор центру післядипломної освіти, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації кадрів 

57. Мішалкін А.П. завідувач кафедри теорії металургійних процесів і 
загальної хімії 

58. Миргородська О.С. асистент кафедри перекладу та іноземних мов 
 

59. Миронова Т.М. професор кафедри матеріалознавства 
 

60. Михальов О.І. 
 

завідувач кафедри інформаційних технологій і си-
стем 

61. Михайлюк О.В. 
 

завідувач кафедри документознавства та інфор-
маційної діяльності 

62. Молчанов О.І.               декан факультету матеріалознавства і обробки ме-
талів 

63. Моргун А.І. 
 

директор Криворізького коксохімічного техніку-
му НМетАУ 

64. Морозенко О.П.            завідувач кафедри графіки та нарисної геометрії 
 

65. Назарець В.С.                завідувач кафедри колісних і гусеничних  транс-
портних засобів          



66. Никифорова Н.А. доцент кафедри теорії металургійних процесів і 
загальної хімії 

67. Ніколенко А.В.              завідувач кафедри електротехніки та електропри-
воду 

68. Носко О.А. заступник декана факультету матеріалознавства і 
обробки металів, доцент каф.матеріалознавства 

69. Палагута В.І.                 завідувач кафедри інженерної педагогіки   
 

70. Перчун Г.І. доцент кафедри термічної обробки металів 
 

71. Пилипенко С.В. декан Нікопольського факультету 
 

72. Платонова Н.В. старший викладач кафедри металургійного палива 
і вогнетривів, голова профбюро металургійного 
факультету 

73. Побочий І.А.                  завідувач кафедри філософії та  політології 
 

74. Погоріла Н.О. студентка групи ДІ-01-14 
 

75. Поляков Г.А. 
 

старший викладач кафедри електрометалургії 

76. Потап О.Ю.                   професор кафедри автоматизації виробничих  
процесів, вчений секретар Вченої ради НМетАУ 

77. Почапський Д.Г. 
 

директор Криворізького технікуму НМетАУ 

78. Пройдак Ю.С.               проректор з наукової роботи 
 

79. Прутчикова В.В.           завідувач кафедри перекладу та іноземних мов 
 

80. Распопова Ю.А. вчений секретар вченої ради факультету економі-
ки та менеджменту, доцент каф. обліку і аудиту 

81. Ребрін В.В.                    проректор з адміністративно-господарської робо-
ти 

82. Рейчинова Ю.О. студентка групи ЕО-01-14 
 

83. Родіна О.В. 
 

директор Вільногірського технікуму НМетАУ 
 

84. Рослик І.Г.  професор кафедри покриттів, композиційних ма-
теріалів і захисту металів 

85. Рубанов В.М. 
 

директор Нікопольського технікуму НМетАУ 
 

86. Рябих Є.В. студент групи МЕ-12-13 
 

87. Савченко Г.Г. директор коледжу НМетАУ 
 

88. Савчук Л.М.                  декан факультету комп’ютерних систем, енерге-
тики та автоматизації 
 



89. Селівьорстов В.Ю.        декан електрометалургійного факультету 
 

90. Сиволап О.О. студентка групи ТЕ-01-14 
 

91. Сіра А.Д. студентка групи МЛ-02-12 
 

92. Соболенко О.В. доцент кафедри прикладної математики і обчис-
лювальної техніки 

93. Сокиринська І.Г. завідувач кафедри фінансів 
 

94. Стан С.Я. 
 

голова профспілкового комітету 

95. Станчиць Г.Ю. старший викладач кафедри інформаційних техно-
логій і систем 

96. Старовойт А.Г.              завідувач кафедри металургійного палива і вогне-
тривів 

97. Сутиська К.В. студентка групи МЕ-12-13 
 

98. Тараканов А.К.   
                     

завідувач кафедри металургії чавуну 
 

99. Тарасевич В.М.   
                  

завідувач кафедри політичної економії 
 

100 Ткач Л.М. доцент кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності, вчений секретар гуманітарного 
факультету 

101 Толстіков Г.І. 
 

доцент кафедри машин та агрегатів металургійно-
го виробництва 

102 Трушлякова А.О. студентка групи ФК-01-13 
 

103 Туріщев В.В.                 начальник навчального відділу 
 

104 Фаізова О.Л. завідувач кафедри економіки та соціально-
гуманітарних дисциплін ІнІФН 

105 Фаль Є.В. студентка групи МЕ-06-13 
 

106 Фахрутдінова С.М. 
 

директор бібліотеки 
 

107 Фріман І.М.   
                                 

старший  викладач кафедри менеджменту, нача-
льник договірного відділу  

108 Фролов Я.В. завідувач кафедри обробки металів тиском 
 

109 Хаджинов В.А.              завідувач кафедри фізичного виховання 
 

110 Хохлова Т.С. 
 

директор Інституту інтегрованих форм навчання 
 

111 Хричиков В.Є.               завідувач кафедри ливарного виробництва 
 

112 Царик В.Ю. студент групи КН-01-12-01 
 



113 Чемеринський М.С. доцент кафедри металургійного палива і вогне-
тривів, вчений секретар металургійного ф-ту 
 

114 Чистяков В.Г.  
                           

декан заочного факультету 
 

115 Чорна А.Р. студентка групи ФІ-01-13-2 
 

116 Шаульська А.Ю. студентка групи МЕ-12-13 
 

117 Шарабура Т.А. доцент каф. промислової теплоенергетики, засту-
пник декана факультету комп’ютерних систем, 
енергетики і автоматизації 

118 Шатоха В.І. 
 

проректор з науково-педагогічної роботи 

119 Швачич Г.Г.                   завідувач кафедри прикладної математики та об-
числювальної техніки  

120 Шифрін В.С. 
                     

начальник відділу кадрів 
 

121 Шпортько Г.Ю.             голова профбюро факультету економіки і мене-
джменту, доцент кафедри менеджменту  

122 Юдченко К.Г. голова ради студентів академії, студентка групи 
ЕО-01-12 

123 Ягольник М.В. голова ради молодих вчених, доцент кафедри ме-
талургії чавуну 

124 Янішевський О.Е. завідувач кафедри машинобудування та менедж-
менту якості підприємств ІнІФН 

125 Ясев О.Г.                        керівник навчально-наукового центру 
 

 


