
 

 

Група забезпечення якості освітньої програми  

«ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ"  

підготовки докторів філософії 

 зі спеціальності  032 «Історія та археологія» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  Кривчик  

Геннадій 

Георгійович 

 

д.іст.н., 

 професор 

професор гарант 

освітньої 

програми 

2.  Слободянюк Микола 

Анатолійович 

 

д.іст.н.,  

професор 

професор заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  Накашидзе 

Ірина Сергіївна 

 

к.філол.н., 

доцент 

доцент вчений 

секретар 

групи 

4.  -------------------- -------------- ------------- член групи 

 

Гарант освітньої програми     Геннадій КРИВЧИК 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Завідувач кафедри  

«Філософія та українознавство»  Володимир ХМІЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 
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 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньої програми  

«ФІЛОСОФІЯ»  

підготовки докторів філософії 

зі спеціальності 033 «Філософія» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  Хміль  

Володимир 

Васильович 

 

д.ф.н., 

професор 

завідувач кафедри гарант 

освітньої 

програми 

2.  Малівський  

Анатолій 

Миколайович 

 

д.ф.н., 

професор 

професор заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  Айтов  

Спартак Шалвович 

 

к.іст.н., 

доцент 

доцент вчений 

секретар 

групи 

4.  --------------- ----------- ---------- член групи 

 

Гарант освітньої програми     Володимир ХМІЛЬ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Завідувач кафедри 

«Філософія та українознавство» Володимир ХМІЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньої програми 

«ЕКОНОМІКА» 

підготовки докторів філософії 

зі спеціальності 051 «Економіка» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  Бобиль 

Володимир 

Володимирович 

д.е.н, 

професор 

завідувач кафедри 

«Облік і 

оподаткування» 

 

гарант 

освітньої 

програми 

2.  Головкова 

Людмила 

Степанівна 

д.е.н, 

професор 

завідувач кафедри 

«Фінанси та економічна 

безпека» 

заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  Рекун Іван 

Іванович 

д.е.н, 

доцент 

професор кафедри 

«Фінанси та економічна 

безпека» 

 

вчений 

секретар 

групи 

4.  Матусевич Олексій 

Олександрович 

к.е.н, 

доцент 

доцент кафедри «Облік і 

оподаткування» 

 

член групи 

5.  Добрик Лілія 

Олександрівна 

к.е.н, 

доцент 

доцент кафедри 

«Фінанси та економічна 

безпека» 

 

член групи 

 

Гарант освітньої програми                                                      Володимир БОБИЛЬ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Завідувач кафедри 

«Облік і оподаткування»                                                             Володимир БОБИЛЬ  

https://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/oativ/sostav/personal_page/249
https://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/oativ/sostav/personal_page/249
https://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/fteb/sostav/personal_page/448
https://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/fteb/sostav/personal_page/448


 

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньої програми 

«МЕНЕДЖМЕНТ»  

підготовки докторів філософії 

 зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  

Міщенко 

 Максим Іванович 

д.е.н., 

професор 

 

професор гарант 

освітньої 

програми 

2.  

Чаркіна 

Тетяна Юріївна 

д.е.н. 

доцент 

 

зав. кафедри заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  

Марценюк  

Лариса 

Володимирівна 

д.е.н., 

професор 

 

професор вчений 

секретар 

групи 

4.  
Задоя Вячеслав 

Олександрович 

к.е.н., 

доцент 

 

доцент 

член групи 

 

Гарант освітньої програми       Максим МІЩЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Зав.кафедри  

«Економіка та менеджмент»      Тетяна ЧАР 

 

  



 

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньої програми 

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

підготовки докторів філософії  

зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1. Довбня 

Світлана Борисівна 

д.е.н., 

професор 

завідувачка кафедри 

економіки та 

підприємництва ім. 

Т.Г. Беня (ЕП) 

гарант 

освітньої 

програми 

2. Ігнашкіна 

Тетяна Борисівна 

к.е.н., 

доцент 

доцент кафедри ЕП заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3. Семенова 

Тетяна Валеріївна 

к.е.н., 

доцент 

доцент кафедри ЕП вчений 

секретар 

групи 

4. Гулик Тетяна 

Володимирівна 

к.е.н., 

доцент 

доцент кафедри ЕП член групи 

5. Педько Андрій 

Борисович 

к.е.н., 

доцент 

доцент кафедри ЕП член групи 

6. Пономаренко 

Руслан 

Валерійович 

- директор з фінансів, 

головний бухгалтер 

ПАТ «Нікопольський 

завод феросплавів» 

член групи 

7. Коваль Олександр 

Анатолійович 

- заступник директора 

ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» 

член групи 

8. Булавка Олексій 

Сергійович 

- аспірант член групи 

9. Папуша Інна 

Володимирівна 

- аспірантка член групи 

 

Гарант освітньої програми                                          Світлана ДОВБНЯ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Завідувачка кафедри економіки                                  
та підприємництва ім. Т.Г. Беня                                 Світлана ДОВБНЯ 

 

  



 

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньо-наукової програми 

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» 

підготовки докторів філософії 

зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  Шинкаренко 

Віктор Іванович 

д.т.н., 

професор 

професор кафедри 

комп’ютерних 

інформаційних 

технологій, УДУНТ 

гарант 

освітньої 

програми 

2.  Скалозуб  

Владислав 

Васильович 

д.т.н., 

професор 

професор кафедри 

комп’ютерних 

інформаційних 

технологій, УДУНТ 

заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  Жуковицький 

Ігор Володимирович 

д.т.н., 

професор 

завідувач кафедри 

електронні 

обчислювальні машини, 

УДУНТ 

вчений 

секретар 

групи 

4.  Ларіонов  

Григорій Іванович 

д.т.н.,  

с.н.с. 

старший науковий 

співробітник, Інститут 

геотехнічної механіки 

НАН України 

член групи 

5.  Жеваго Олександр 

Олександрович 

- випускник 2021 року за 

вказаною ОНП 

член групи 

6.  Чигір  

Роберт Робертович 

- PhD cтудент вказаної 

ОНП 

член групи 

 

Гарант освітньої програми     Віктор ШИНКАРЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО 

Завідувач кафедри  

«Комп’ютерні інформаційні технології»   Вадим ГОРЯЧКІН 

 

 

Завідувач кафедри ЕОМ     Ігор ЖУКОВИЦЬКИЙ  
 

 

  



 

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

 

Група забезпечення якості освітньої програми 

 "КОМП’ЮТЕРНІ  НАУКИ"  

 підготовки докторів філософії 

 зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" 

  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  

Гнатушенко 

Вікторія 

Володимирівна 

д.т.н., 

доцент 

завідувач кафедри 

інформаційних 

технологій і систем 

(ІТС) 

гарант 

освітньої 

програми 

2.  

Гуда 

Антон 

Ігорович 

д.т.н., 

доцент 

професор кафедри ІТС заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  

Островська 

Катерина 

Юріївна 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри ІТС вчений 

секретар 

групи 

4.  

Дмитрієва 

Ірина 

Сергіївна 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

5.  

Саричев 

Олександр 

Павлович 

д.т.н., 

 с.н.с. 

старший науковий 

співробітник ІТМ НАНУ 

ДКАУ 

член групи 

6.  

Булана 

Тетяна 

Михайлівна 

к.т.н. директор «Noosphere 

Engineering School» 

член групи 

7.  

Андрюхіна 

Маргарита 

Василівна 

- аспірант член групи 

  

Гарант освітньої програми     Вікторія ГНАТУШЕНКО 

  

ПОГОДЖЕНО: 
  

т.в.о. завідувача кафедри  

"Інформаційних технологій і систем"    Тетяна СЕЛІВЬОРСТОВА 

  

 

  



 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньої програми 

 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»  

 підготовки докторів філософії 

 зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

8.  

Білодіденко 

Сергій 

Валентинович 

д.т.н., 

професор 

завідувач кафедри машин і 

агрегатів металургійного 

виробництва (МАМВ) 

гарант 

освітньої 

програми 

9.  

Єрмократьев  

Віктор Олексійович 

к.т.н., 

доцент 

декан факультету Дизайну 

машин та захисту довкілля 

, доцент кафедри МАМВ  

заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

10.  

Гануш 

Василь Іванович 

к.т.н., 

доцент 

старший викладач кафедри 

МАМВ ННІПБТ 

вчений 

секретар 

групи 

11.  

Кононов 

Дмитро 

Олександрович 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри машин і 

агрегатів металургійного 

виробництва ННІПБТ 

член групи 

12.  
Мазур 

Ігор Анатолійович 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри машин і 

агрегатів металургійного 

виробництва ННІПБТ 

член групи 

13.  

Муравйова 

Ірина 

Геннадіївна 

д.т.н., 

професор 

Керівник відділу, Інститут 

чорної металургії ім. 

З.І.Некрасова  

член групи 

14.  
Ібрагімов 

Мехман 

Саятдулайович  

к.т.н. головний інженер ПрАТ 

«Дніпровський 

металургійний завод»  

член групи 

15.  

Артеменко 

 Євгеній 

Віталійович  

- здобувач за освітньо-

науковим рівнем «Галузеве 

машинобудування» 

член групи 

16.  

Іжевський Євген 

Анатолійович 

- здобувач за освітньо-

науковим рівнем «Галузеве 

машинобудування» 

член групи 

  

Гарант освітньої програми     Сергій БІЛОДІДЕНКО 

  

ПОГОДЖЕНО: 
  

Завідувач кафедри  

машин і агрегатів металургійного виробництва  Сергій БІЛОДІДЕНКО  



 

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньої програми 

«МЕТАЛУРГІЯ» 

підготовки  докторів філософії 

зі спеціальності 136 «Металургія» 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  

Камкіна 

Людмила 

Володимирівна 

д.т.н., 

професор 

декан факультету 

металургійних процесів та 

хімічних технологій 

гарант 

освітньої 

програми 

2.  

Нізяєв 

Костянтин 

Георгійович 

д.т.н., 

професор 

завідувач кафедри 

металургії чавуну і сталі 

заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  
Мамешин 

Валерій Сергійович 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри металургії 

чавуну і сталі 

вчений 

секретар 

групи 

4.  
Мяновська 

Яна Валеріївна 

д.т.н., 

доцент 

професор кафедри 

теоретичних основ 

металургійних процесів 

член групи 

5.  

Жадонос 

Олександр 

Володимирович 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри 

електрометалургії 
член групи 

6.  
Перчун 

Галина Іванівна 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри 

матеріалознавства та 

термообробки металів 

член групи 

7.  
Хричиков 

Валерій Євгенович 

д.т.н., 

професор 

завідувач кафедри 

ливарного виробництва 
член групи 

8.  

Бойко 

Максим 

Миколайович 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри металургії 

чавуну і сталі 
член групи 

9.  
Стовпченко 

Ганна Петрівна 

д.т.н., 

професор 

провідний наук. співроб. 

ІЕС ім. Патона 
член групи 

10.  
Рубан 

Володимир 

Олександрович 

- 
здобувач за освітнім 

рівнем «доктор філософії» 
член групи 

11.  
Киричок 

Владислав 

Сергійович 

- 
здобувач за освітнім 

рівнем «доктор філософії» 
член групи 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

12.  
Володько 

Костянтин 

Русланович 

- 
здобувач за освітнім 

рівнем «доктор філософії» 
член групи 

13.  
Дворковий 

Олег Ігорович 
- 

здобувач за освітнім 

рівнем «доктор філософії» 
член групи 

 

Гарант освітньої програми      Людмила КАМКІНА 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В.о. зав. кафедри  

Електрометалургії ім. акад. М.І. Гасика    Юрій ПРОЙДАК 

 

В.о зав. кафедри  

Теоретичних основ металургійних процесів   Людмила КАМКІНА  

 

Зав. кафедри Металургії чавуну і сталі    Костянтин НІЗЯЄВ 

 

Зав. кафедри Ливарного виробництва    Валерій ХРИЧИКОВ 

 

В.о. зав. кафедри  

Матеріалознавства та термічної обробки металів  Леонід ДЕЙНЕКО 

  



 

 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

 Група забезпечення якості освітньої програми 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» 

підготовки  докторів філософії 

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  Пінчук 

Валерія 

Олександрівна 

д.т.н., 

професор 

завідувач кафедри 

енергетичних систем та 

енергоменеджменту 

 (ЕС та ЕМ) 

гарант 

освітньої 

програми 

2.  Перерва  

Валерія 

Яківна 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри ЕС та ЕМ заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  Шарабура  

Тетяна Андріївна 

к.т.н. доцент кафедри ЕС та ЕМ вчений 

секретар 

групи 

4.  Шишко Юлія 

Вікторівна 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри ЕС та ЕМ член групи 

5.  Усенко Андрій 

Юрійович 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри ЕС та ЕМ член групи 

6.  Форись Олексій 

Михайлович 

- аспірант кафедри ЕС та ЕМ член групи 

7.  Тутова Олена 

Валеріївна 

- аспірант кафедри ЕС та ЕМ член групи 

8.  Прядко  

Наталія Сергіївна 

д.т.н., 

 професор 

провідний науковий 

співробітник Інституту 

техн. механ. НАНУ 
та Державного космічного 

агентства України, м. 
Дніпро 

член групи 

9.  Меркулов 

Олексій Євгенович 

д.т.н., 

 с.н.с. 

Заст. директора з наукових 

питань Інституту чорної 

металургії ім. З.І. 

Некрасова НАН України, 

м. Дніпро 

член групи 

 
Гарант освітньої програми       Валерія ПІНЧУК 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач кафедри  

енергетичних систем та енергоменеджменту    Валерія ПІНЧУК  



 
 Додаток В 

“Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії” 

До наказу УДУНТ № 80 від 21.11.2022 

 

Група забезпечення якості освітньої програми 

«ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧОМУ ТА 

ПРОМИСЛОВОМУ ТРАНСПОРТІ» 

підготовки докторів філософії 

зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада Обов'язки 

1.  

Афанасов  

Андрій 

Михайлович 

д.т.н., 

професор 

зав. каф. ЕРС гарант 

освітньої 

програми 

2.  

Курган  

Микола 

Борисович 

д.т.н., 

професор 

професор кафедри 

транспортної 

інфраструктури 

заступник 

гаранта 

освітньої 

програми 

3.  

Муха  

Андрій 

Миколайович 

д.т.н., 

професор 

зав. каф. ЕТЕМ вчений 

секретар 

групи 

4.  

Козаченко 

Дмитро 

Миколайович 

д.т.н., 

професор 

професор кафедри 

управління 

експлуатаційною 

роботою 

член групи 

5.  

Гаврилюк 

Володимир 

Ілліч 

 

д.ф-м.н., 

професор 

зав. каф. автоматики та 

телекомунікацій 

 

член групи 

6.  
Босий Дмитро 

Олексійович 

д.т.н., 

доцент 

зав. каф. ІСЕ член групи 

 

Гарант освітньої програми     Андрій АФАНАСОВ 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач кафедри  
 


