
СКЛАД ВІДБІРКОВИХ КОМІСІЙ ЦНТУ НА 2023РІК 
 

Економічний факультет: 
Відповідальний секретар відбіркової комісії економічного факультету – 
Фоміна Тетяна Володимирівна – доцент кафедри аудиту, обліку та 
оподаткування. 
Секретарі відбіркової комісії:  
- Задорожня Лариса Михайлівна – асистент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування; 
- Запірченко Людмила Дмитрівна – доцент кафедри економіки та 

підприємництва;  
- Кіріченко Ольга В’ячеславівна – старший викладач кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності; 
- Нісфоян Сергій Сергійович – доцент кафедри економіки та 

підприємництва;  
- Заярнюк Олексій Васильович – доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності; 
- Пугаченко Ольга Борисівна – доцент кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування; 
- Рибалко Наталія Олександрівна – старший лаборант кафедри 

міжнародних економічних відносин; 
- Романчук Сергій Анатолійович – доцент кафедри економічної теорії, 

маркетингу та економічної кібернетики; 
- Римар Сергій Петрович – старший викладач кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи;  
 

Механіко-технологічний факультет: 
Відповідальний секретар відбіркової комісії механіко-технологічного 
факультету – Усік Павло Сергійович – старший викладач кафедри 
кібербезпеки та програмного забезпечення.  

Секретарі відбіркової комісії: 
- Годунко Максим Олегович – доцент кафедри машинобудування, 

механотроніки і робототехніки; 
- Невдаха Наталія Анатоліївна – завідувач навчальної лабораторії 

кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва; 
- Савеленко Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення; 
- Сиса Олег Федорович – доцент кафедри машинобудування, 

механотроніки і робототехніки; 
- Щербина Кирил Костянтинович – доцент кафедри машинобудування, 

механотроніки і робототехніки; 
- Улічев Олександр Сергійович – старший викладач кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення; 
 



 
 

Агротехнічний факультет: 
Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету 
сільськогосподарського машинобудування – Артеменко Дмитро 
Юрійович – доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування. 
Секретарі відбіркової комісії: 
- Бардіян Олег Анатолійович – фахівець І категорії кафедри 

сільськогосподарського машинобудування; 
- Коломієць Людмила Василівна – доцент кафедри екології, ОНС та ЗСЖ; 
- Малаховська Валентина Олександрівна – викладач кафедри 

загального землеробства; 
- Нестеренко Олександр Вікторович – доцент кафедри 

сільськогосподарського машинобудування;  
- Трикіна Наталія Миколаївна – викладач кафедри загального 

землеробства. 
 

Факультет будівництва, транспорту та енергетики: 
 

Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету проектування та 
експлуатації машин – Пашинський Микола Вікторович – старший 
викладач кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва. 
Секретарі відбіркової комісії: 
- Бевз Олег Вікторович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 

машин; 
- Березюк Ірина Анатоліївна – доцент кафедри автоматизації 

виробничих процесів; 
- Джирма Станіслав Олександрович – доцент кафедри будівельних, 

дорожніх машин та будівництва; 
- Зінзура Василь Васильович – доцент кафедри електротехнічних систем 

та енергетичного менеджменту; 
- Лисенко Сергій Володимирович – доцент кафедри експлуатації та 

ремонту машин; 
- Савеленко Іван Володимирович – доцент кафедри електротехнічних 

систем та енергетичного менеджменту; 
- Сербул Олександр Миколайович – доцент кафедри автоматизації 

виробничих процесів; 
- Яцун Володимир Володимирович – доцент кафедри будівельних, 

дорожніх машин та будівництва. 
 
 
 
 
 



Центр заочної та дистанційної освіти: 
 

Відповідальний секретар відбіркової комісії центру заочної та 
дистанційної освіти – Кузик Олександр Володимирович – доцент, т.в.о. 
завідувача кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.  
Секретарі відбіркової комісії: 
- Мороз Сергій Миколайович – доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування; 
- Савеленко Григорій Володимирович – доцент кафедри економіки та 

підприємництва; 
-  

Центр підготовки фахівців для зарубіжних країн: 
 

Відповідальний секретар відбіркової комісії центру підготовки 
фахівців для зарубіжних країн – Стєннік Вікторія Анатоліївна – керівник 
центру підготовки фахівців для зарубіжних країн; 

 
Відділ аспірантури та докторантури: 

 
Андрощук Ілона Олександрівна – доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, завідуюча аспірантурою та 
докторантурою. 

 
 

Освітній центр «Донбас-Україна», «Крим-Україна» при ЦНТУ: 
 Липчанський Володимир Олександрович – доцент кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності  
 

 


