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Предметні екзаменаційні комісії для прийому вступних випробувань до 
аспірантури зі спеціальності у 2021 році 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 

Спеціальність Назва освітньої 
програми3 Склад предметної комісії 

032 Історія та 
археологія 

Історія Костилєва С.О., д.і.н., професор, зав. кафедри історії 
ФСП – голова комісії;; 
Хитровська Ю.В., д.і.н., доцент, професор кафедри 
історії ФСП; 
Ковальський Б.П., к.і.н., професор, професор кафедри 
історії ФСП. 

033 Філософія Філософія Новіков Б.В., д.філос.н., професор, професор кафедри 
філософії ФСП – голова комісії;; 
Богачов Р.М., к.філос.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 
філософії ФСП; 
Федорова І.І., к.філос.н., професор, професор кафедри 
філософії ФСП; 
Рубанець О.М., д.філос.н., професор, професор кафедри 
філософії ФСП; 
Муратова І.А., д.філос.н., доцент, доцент кафедри 
філософії. 

035 Філологія Філологія Тараненко Л.І., д.філол.н., професор, в.о. завідувача 
кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 
ФЛ – голова комісії; 
Корнєва З.М., д.пед.н., доцент, професор кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови ФЛ; 
Марченко В.В., к.філол.н., доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови ФЛ; 
Туришева О.О., к.філол.н., доцент, доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ; 
Космацька Н.В., к.філол.н., доцент, доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ. 

051 Економіка Економіка Войтко С.В., д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної 
економіки ФММ – голова комісії; 
Гавриш О.А., д.т.н., професор, декан ФММ; 
Круш П.В., к.е.н., професор, в.о. зав. кафедри економіки 
і підприємництва ФММ; 
Капустян В.О., д.ф.-м.н., проф., в.о. зав. кафедри 
математичного моделювання економічних систем ФММ. 

053 Психологія Психологія Волянюк Н.Ю., д.психол.н., професор, зав. кафедри 
психології і педагогіки ФСП – голова комісії; 
Ложкін Г.В., д.психол.н., професор, проф. кафедри 
психології і педагогіки ФСП; 
Блохіна І.О., к.психол.н., доцент, доц. кафедри 
психології і педагогіки ФСП. 

054 Соціологія Соціологія Кутуєв П.В., д.соц.н., професор, зав. кафедри соціології – 
голова комісії; ФСП; 
Панченко Л.Ф., д.пед.н., професор, професор  кафедри 
соціології ФСП; 
Багінський А.В., к.політ.н., доцент кафедри соціології 
ФСП. 



Спеціальність Назва освітньої 
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061 Журналістика Соціальні 
комунікації, 
журналістика 

Тріщук О.В., д.н.соц.ком., професор, зав. кафедри 
видавничої справи та редагування ВПІ – голова комісії; 
Смола Л.Є., д.політ.н., професор, професор кафедри 
видавничої справи та редагування ВПІ; 
Фіголь Надія Миколаївна, кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри видавничої справи та 
редагування ВПІ; 
Андрійчук М.Т., к.н.соц.ком., доцент, доцент кафедри 
видавничої справи та редагування ВПІ. 

073 Менеджмент Менеджмент Бояринова К.О., д.е.н., доц., професор кафедри 
менеджменту ФММ – голова комісії; 
Гавриш О.А., д.т.н., професор, декан ФММ; 
Дергачова В.В., д.е.н., професор, зав. кафедри 
менеджменту ФММ; 
Дунська А.Р., д.е.н., доцент, професор кафедри 
менеджменту ФММ; 
Кравченко М.О., д.е.н., доцент, професор кафедри 
менеджменту ФММ. 

075 Маркетинг Маркетинг Шульгіна Л.М., д.е.н., професор, професор кафедри 
промислового маркетингу ФММ– голова комісії; 
Гавриш О.А., д.т.н., професор, декан ФММ; 
Солнцев С.О., д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри 
промислового маркетингу ФММ; 
Зозульов О.В., к.е.н., професор, професор кафедри 
промислового маркетингу ФММ. 

081 Право  Право Маріц Д.О., д.ю.н., доцент, доцент, в.о. зав. кафедри 
публічного права ФСП – голова комісії; 
Голосніченко Д.І., д.ю.н., доцент, проф. кафедри 
господарського та адміністративного права ФСП; 
Бакалінська О.О., д.ю.н., доцент, професор кафедри 
господарського та адміністративного права; 
Львова О.Л.,  к.ю.н., с.н.с., доцент кафедри публічного 
права. 

091 Біологія Прикладна біологія Галкін О.Ю., д.б.н., професор, зав. кафедри 
трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ – голова 
комісії; 
Дуган О.М., д.б.н., проф., декан ФБТ; 
Тодосійчук Т.С., д.т.н., доц., зав. кафедри промислової 
біотехнології ФБТ; 
Беспалова О.Я., к.б.н., с.н.с., доц. кафедри трансляційної 
медичної біоінженерії ФБМІ; 
Горго Ю.П., д.б.н., проф., проф. кафедри біоінформатики 
ФБТ. 

101 Екологія Екологія Гомеля М.Д., д.т.н., професор, зав. кафедри екології та 
технології рослинних полімерів ІХФ – голова комісії;. 
Радовенчик В.М., д.т.н., проф., проф. кафедри екології та 
технології рослинних полімерів ІХФ; 
Шаблій Т.О., д.т.н., проф., професор кафедри екології та 
технології рослинних полімерів ІХФ. 

104 Фізика та 
астрономія 

Фізика Горобець О.Ю., д.ф.-м.н., професор, професор кафедри 
загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ – голова 
комісії; 
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Котовський В.Й., д.т.н., професор, зав. кафедри загальної 
фізики та фізики твердого тіла ФМФ; 
Савченко Д.В., д.ф.-м.н., асистент кафедри загальної 
фізики та фізики твердого тіла ФМФ. 

105 Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

Прикладна фізика Воронов С.О., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
прикладної фізики ФТІ – голова комісії; 
Іванова В.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної 
фізики ФТІ; 
Халатов А.А., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри фізики 
енергетичних систем ФТІ; 
Гільчук А.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри фізики 
енергетичних систем ФТІ. 

111 Математика Математика 
 

Клесов О.І., д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри 
математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ – 
голова комісії;. 
Василик О.І., доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедри 
математичного аналізу та теорії ймовірностей; 
Іванов О.В., професор, д.ф.-м.н., професор кафедри 
математичного аналізу та теорії ймовірностей; 
Задерей П.В., д.ф.-м.н., професор, професор кафедри 
математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ. 

113 Прикладна 
математика 

Прикладна 
математика 

Савчук М.М., д.ф.-м.н., чл.-кор. НАНУ, в.о. зав. кафедри 
математичних методів захисту інформації ФТІ – голова 
комісії; 
Чертов О.Р., д.т.н., професор, зав. кафедри прикладної 
математики ФПМ; 
Лось В.М., д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри 
прикладної математики ФПМ; 
Маслянко П.П., к.т.н., с.н.с., доцент кафедри прикладної 
математики ФПМ; 
Качинський А.Б., д.т.н., професор, професор кафедри 
інформаційної безпеки ФТІ; 
Куссуль Н.М., д.т.н., професор, професор кафедри 
інформаційної безпеки ФТІ; 
Яковлєв С.В., к.т.н., доцент кафедри математичних 
методів захисту інформації ФТІ. 

121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Дичка І.А., д.т.н., професор, декан ФПМ – голова 
комісії;. 
Заболотня Т.М., к.т.н., доцент, доцент кафедри 
програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ; 
Онай М.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри програмного 
забезпечення комп’ютерних систем ФПМ; 
Гаврилко Є.В., д.т.н., професор, професор кафедри 
автоматизації проектування енергетичних процесів і 
систем ТЕФ; 
Смаковський Д.С., к.т.н., доцент кафедри автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ; 
Новотарський М.А., д.т.н., с.н.с., професор кафедри 
обчислювальної техніки ФІОТ; 
Клименко І.А.,  д.т.н., доцент, професор кафедри 
обчислювальної техніки ФІОТ; 
Ролік О.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри 
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автоматики та управління в технічних системах ФІОТ; 
Букасов М.М., к.т.н., доцент кафедри автоматики та 
управління в технічних системах ФІОТ; 
Стеценко І.В., д.т.н., професор, професор кафедри 
автоматизованих систем обробки інформації та 
управління ФІОТ; 
Баклан І.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри 
автоматизованих систем обробки інформації та 
управління ФІОТ; 
Крилов Є.В., к.т.н., доц., доцент кафедри технічної 
кібернетики ФІОТ; 
Корнага Я.В., д.т.н., доц., доцент кафедри технічної 
кібернетики ФІОТ. 

122 Комп'ютерні 
науки 

Комп'ютерні науки Аушева Н.М., д.т.н., доцент, професор кафедри 
автоматизації проектування енергетичних процесів і 
систем ТЕФ – голова комісії; 
Бідюк П.І., д.т.н., професор, професор кафедри 
математичних методів системного аналізу ІПСА;  
Ванін В.В., д.т.н., професор, декан ФМФ, професор 
кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної 
графіки ФМФ; 
Зайченко Ю.П., д.т.н., професор, професор кафедри 
математичних методів системного аналізу ІПСА; 
Кисельов Г.Д., к.т.н., с.н.с., доцент кафедри системного 
проектування ІПСА; 
Настенко Є.А., д.біол.н., професор, завідувач кафедри 
біомедичної кібернетики ФБМІ; 
Носовець О.К., к.т.н., доцент кафедри біомедичної 
кібернетики ФБМІ; 
Павлов В.А., к.т.н., доц.,  доцент кафедри біомедичної 
кібернетики ФБМІ; 
Петренко А.І., д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри 
системного проектування ІПСА; 
Шаповалова С.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри 
автоматизації проектування енергетичних процесів і 
систем ТЕФ; 
Яблонський П.М., к.т.н., доцент, доцент кафедри 
нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 
ФМФ. 

123 Комп'ютерна 
інженерія 

Комп'ютерна 
інженерія 

Стіренко С.Г., д.т.н., професор, зав. кафедри 
обчислювальної техніки ФІОТ – голова комісії; 
Кулаков Ю.О., д.т.н., проф., професор кафедри 
обчислювальної техніки ФІОТ; 
Клименко І.А., д.т.н., доц., професор кафедри 
обчислювальної техніки ФІОТ; 
Романкевич В.О., д.т.н., професор, зав. кафедри 
системного програмування і спеціалізованих 
комп’ютерних систем ФПМ; 
Орлова М.М., к.т.н., доц., доцент кафедри системного 
програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 
ФПМ; 
Тесленко О.К., к.т.н., доц., доцент кафедри системного 
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програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 
ФПМ. 

124 Системний 
аналіз 

Системний аналіз Романенко В.Д., д.т.н., професор, заст. директора ІПСА – 
голова комісії; 
Панкратова Н.Д., д.т.н., професор, заст. директора ІПСА; 
Тимощук О.Л., к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
математичних методів системного аналізу ІПСА; 
Данилов В.Я., д.т.н., професор, проф. кафедри 
математичних методів системного аналізу ІПСА. 

125 Кібербезпека Кібербезпека Новіков О.М., д.т.н., професор, директор ФТІ – голова 
комісії; 
Мачуський Є.А., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ; 
Смирнов С.А., к.ф.-м.н., с.н.с., доцент кафедри 
інформаційної безпеки ФТІ; 
Грайворонський М.В., к.ф.-м.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
інформаційної безпеки ФТІ; 
Качинський А.Б., д.т.н., професор, професор кафедри 
інформаційної безпеки ФТІ; 
Луценко В.М., к.т.н., с.н.с., доцент кафедри фізико-
технічних засобів захисту інформації ФТІ; 
Прогонов Д.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри фізико-
технічних засобів захисту інформації ФТІ. 

126 Інформаційні 
системи та 
технології 

Інформаційні 
системи та 
технології 

Теленик С.Ф., д.т.н., професор, декан ФІОТ – голова 
комісії; 
Павлов О.А., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
автоматизованих систем обробки інформації та 
управління ФІОТ; 
Жаріков Е.В., д.т.н., доц., професор кафедри автоматики 
i управління в технічних системах ФІОТ; 
Корнієнко Б.Я., д.т.н., професор,  професор кафедри 
автоматики i управління в технічних системах ФІОТ; 
Писаренко А.В., к.т.н., доц., доцент кафедри автоматики 
i управління в технічних системах ФІОТ; 
Ткач М.М., к.т.н., доц., доцент кафедри технічної 
кібернетики ФІОТ. 

132 
Матеріалознавство 

Матеріалознавство Лобода П.І., д.т.н., професор, професор кафедри 
високотемпературних матеріалів та порошкової 
металургії  ІМЗ ім.Є.О.Патона – голова комісії; 
Карпець М.В., д.ф.-м.н., професор, в.о. зав. кафедри 
металознавства та термічної обробки ІМЗ ім.Є.О.Патона; 
Макогон Ю.М., д.т.н., професор, проф. кафедри фізики 
металів ІМЗ ім.Є.О.Патона; 
Юркова О.І., д.т.н., професор, проф. кафедри 
високотемпературних матеріалів та порошкової 
металургії ІМЗ ім.Є.О.Патона; 
Богомол Ю.І., д.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
високотемпературних матеріалів та порошкової 
металургії ІМЗ ім.Є.О.Патона . 
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133 Галузеве 
машинобудування 

Галузеве 
машинобудування 
 
 

Корнієнко Я.М., д.т.н., професор,  в.о. зав. кафедри 
машин і апаратів хімічних та нафтопереробних 
виробництв ІХФ – голова комісії; 
Микульонок І.О., д.т.н., професор, професор кафедри 
хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 
ІХФ; 
Іваницький Г.К., д.т.н., с.н.с., професор кафедри машин і 
апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ; 
Щербина В.Ю., д.т.н., доцент, професор кафедри 
хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 
ІХФ; 
Марчевський В.М., к.т.н., професор, професор кафедри 
машин і апаратів хімічних та нафтопереробних 
виробництв ІХФ. 

134 Авіаційна та 
ракетно-космічна 
техніка 

Авіаційна та 
ракетно-космічна 
техніка 

Кабанячий В.В., к.т.н., професор, в.о. зав. кафедри  авіа- 
та ракетобудування ІАТ – голова комісії; 
Коробко І.В., д.т.н., професор, директор ІАТ; 
Сухов В.В., д.т.н., професор, професор кафедри авіа- та 
ракетобудування ІАТ; 
Архіпов О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри авіа- та 
ракетобудування ІАТ; 
Мариношенко О.П., к.т.н., доцент, зав. кафедри кафедри 
авіа- та ракетобудування ІАТ. 

136 Металургія Металургія Мазур В.І., д.т.н., професор, професор кафедри 
високотемпературних матеріалів та порошкової 
металургії ІМЗ ім.Є.О.Патона – голова комісії;. 
Степанчук А.М., к.т.н., професор, професор кафедри 
високотемпературних матеріалів і порошкової металургії 
ІМЗ ім.Є.О.Патона; 
Ямшинський М.М., д.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
ливарного виробництва чорних та кольорових металів 
ІМЗ ім.Є.О.Патона;  
Мініцький А.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри 
високотемпературних матеріалів та порошкової 
металургії ІМЗ ім.Є.О.Патона. 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Яндульський О.С., д.т.н., професор, декан ФЕА – голова 
комісії; 
Денисюк С.П., д.т.н., професор, директор ІЕЕ; 
Кирик В.В., д.т.н., професор, зав. кафедри електричних 
мереж та систем ФЕА; 
Островерхов М.Я., д.т.н., професор, зав. кафедри 
теоретичної електротехніки ФЕА; 
Пересада С.М., д.т.н., професор, зав. кафедри 
автоматизації електромеханічних систем та 
електроприводу ФЕА; 
Попов В.А., д.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
електропостачання ІЕЕ; 
Розен В.П., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
автоматизації управління електротехнічними комплексами 
ІЕЕ; 
Шевчук С.П., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
електромеханічного обладнання енергоємних виробництв; 



Спеціальність Назва освітньої 
програми3 Склад предметної комісії 

Будько В.І., д.т.н., доцент, доцент кафедри відновлюваних 
джерел енергії ФЕА; 
Бардик Є.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри відновлюваних 
джерел енергії ФЕА; 
Чумак В.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри 
електромеханіки ФЕА. 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Енергетичне 
машинобудування 

Туз В.О., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри атомних 
електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ – 
голова комісії; 
Лебедь Н.Л., к.т.н., доцент, доцент кафедри атомних 
електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ; 
Рогачов В.А., к.т.н., с.н.с., доцент кафедри атомних 
електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ; 
Воробйов М.В., к.т.н., старший викладач кафедри 
атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 
ТЕФ. 

143 Атомна 
енергетика 

Атомна енергетика Письменний Є.М., д.т.н., професор, в.о. декана ТЕФ – 
голова комісії; 
Кравець В.Ю., д.т.н., с.н.с., професор кафедри атомних 
електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ; 
Коньшин В.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри атомних 
електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ;  
Клевцов С.В., к.т.н., доцент  кафедри атомних 
електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ. 

144 
Теплоенергетика 

Теплоенергетика Черноусенко О.Ю., д.т.н., проф., в.о. зав. кафедри 
теплоенергетичних установок теплових і атомних 
електростанцій ТЕФ – голова комісії; 
Дешко В.І., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ; 
Шкляр В.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри теплотехніки 
та енергозбереження ІЕЕ; 
Варламов Г.Б., д.т.н., професор, зав. кафедри 
теоретичної і промислової теплотехніки ТЕФ; 
Безродний М.К., д.т.н., професор, проф. кафедри 
теоретичної і промислової теплотехніки ТЕФ 
Пешко В.А., к.т.н., доцент кафедри теплоенергетичних 
установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ.  

151 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології 

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології  

Жученко А.І., д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри 
технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ – 
голова комісії; 
Ковалюк Д. О., к.т.н., доцент, доцент кафедри технічних 
та програмних засобів автоматизації ІХФ; 
Волощук В.А., д.т.н, доцент, в.о. зав. кафедри 
автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ; 
Смирнов В.С., д.т.н., професор, професор кафедри 
автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ; 
Тимчик Г.С., д.т.н., професор, декан ПБФ; 
Колобродов В.Г., д.т.н., професор, в.о. зав. каф. 
оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ; 
Бурау Н.І., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри приладів і 
систем орієнтації і навігації ПБФ; 
Куц Ю.В., д.т.н., професор кафедри приладів  і систем 
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неруйнівного контролю ПБФ. 

152 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка 

Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка 

Туз Ю.М., д.т.н., професор, професор кафедри 
інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ – голова 
комісії; 
Защепкіна Н.М., д.т.н., професор, проф. кафедри 
інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ; 
Володарський Є.Т., д.т.н., професор, професор кафедри 
інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ; 
Єременко В.С., д.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ. 

153 Мікро- та 
наносистемна 
техніка 

Мікро- та 
наносистемна 
техніка 

Тимофєєв В.І., д.т.н., професор, зав. кафедри електронної 
інженерії ФЕЛ – голова комісії; 
Вербицький В.Г., д.т.н., с.н.с., проф. кафедри 
мікроелектроніки ФЕЛ; 
Орлов А.Т., к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
мікроелектроніки ФЕЛ; 
Іванько К.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри електронної 
інженерії ФЕЛ. 

161 Хімічні 
технології та 
інженерія 

Хімічні технології та 
інженерія 
 

Лінючева О.В., д.т.н., професор, в.о. декана ХТФ – 
голова комісії; 
Корнілович Б.Ю., д.х.н., професор, в.о. зав. кафедри 
хімічної технології кераміки та скла ХТФ; 
Фокін А.А., д.х.н., професор, зав. кафедри органічної 
хімії та технології органічних речовин ХТФ; 
Свідерський В.А., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ; 
Чигиринець О.Е., д.т.н., проф., зав. кафедри фізичної 
хімії ХТФ; 
Толстопалова Н.М., к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри 
технології неорганічних речовин, водоочищення та 
загальної хімічної технології ХТФ. 

162 Біотехнології та 
біоінженерія 

Біотехнології Голуб Н.Б., д.т.н., доцент, професор кафедри 
екобіотехнології та біоенергетики ФБТ – голова комісії;. 
Дуган О.М., д.б.н., проф., в.о. декана ФБТ; 
Горобець С.В., д.т.н., професор, професор кафедри 
біоінформатики ФБТ; 
Тодосійчук Т.С., д.т.н., доцент, зав. кафедри 
промислової біотехнології. 

163 Біомедична 
інженерія 

Біомедична 
інженерія 

Шликов В.В., д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 
біомедичної інженерії ФБМІ – голова комісії; 
Максименко В.Б., д.мед.н., професор, декан ФБМІ; 
Лебедєв О.В., д.т.н., професор, професор кафедри 
біомедичної інженерії ФБМІ; 
Зубчук В.І., к.т.н, доцент, доцент кафедри біомедичної 
інженерії ФБМІ. 

171 Електроніка Електроніка Ямненко Ю.С., д.т.н., професор, зав. кафедри кафедри 
електронних пристроїв та систем ФЕЛ – голова комісії;. 
Жуйков В.Я., д.т.н., професор, декан ФЕЛ; 
Михайлов С.Р., к.т.н., доцент, доцент кафедри кафедри 
електронних пристроїв та систем ФЕЛ; 
Найда С.А., д.т.н., проф., зав. кафедри акустичних та 
мультимедійних електронних систем ФЕЛ; 
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Попович П.В., к.т.н., доцент кафедри акустичних та 
мультимедійних електронних систем ФЕЛ. 

172 Телекомунікації 
та радіотехніка 

Телекомунікації та 
радіотехніка 

Ільченко М.Ю., д.т.н., професор, директор ІТС – голова 
комісії; 
Уривський Л.О., д.т.н., професор, зав. кафедри 
телекомунікаційних систем ІТС; 
Глоба Л.С., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС; 
Кравчук С.О, д.т.н., професор, зав. кафедри 
телекомунікацій, ІТС; 
Дубровка Ф. Ф., д.т.н., проф., зав. кафедри теоретичних 
основ радіотехніки РТФ; 
Жук С. Я., д.т.н., проф., зав. кафедри радіотехнічних 
пристроїв та систем РТФ; 
Мовчанюк А.В., к.т.н., доц., в.о. зав. кафедри 
радіоприймання та оброблення сигналів РТФ; 
Нелін Є.А., д.т.н., проф., зав. кафедри 
радіоконструювання та виробництва радіоапаратури 
РТФ; 
Кучернюк П.В., к.т.н., доц., доцент кафедри 
конструювання електронно-обчислювальної апаратури 
ФЕЛ. 

173 Авіоніка Системи керування 
літальними 
апаратами та 
комплексами 

Збруцький О.В., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри 
систем керування літальними апаратами ІАТ – голова 
комісії; 
Бурнашев В.В., к.т.н., доцент кафедри систем керування 
літальними апаратами ІАТ; 
Черняк М.Г., к.т.н., доцент, доцент кафедри систем 
керування літальними апаратами ІАТ; 
Сердюк А. А. к.т.н., доцент кафедри систем керування 
літальними апаратами ІАТ. 

184 Гірництво Геоінженерія Кравець В.Г., д.т.н., професор, проф. кафедри 
геоінженерії ІЕЕ – голова комісії; 
Стовпник С.М., к.т.н., доцент, доцент геоінженерії ІЕЕ; 
Зуєвська Н.В., д.т.н., професор, професор кафедри 
геоінженерії ІЕЕ; 
Гайко Г.І, д.т.н, професор, професор кафедри 
геоінженерії ІЕЕ. 

186 Видавництво та 
поліграфія 

Видавництво та 
поліграфія 

Киричок Т.Ю., д.т.н., професор, проф. кафедри 
технології поліграфічного виробництва ВПІ – голова 
комісії; 
Штефан Є.В., д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри 
репрографії ВПІ; 
Роїк Т.А., д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри технології 
поліграфічного виробництва ВПІ; 
Зоренко Я.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри репрографії 
ВПІ; 
Чепурна К.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології 
поліграфічного виробництва ВПІ. 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 

Фізична терапія, 
ерготерапія 

Худецький І.Ю., д.м.н., професор, зав. кафедри 
біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ – голова комісії; 
Вихляєв Ю.М. д.п.н., професор, професор кафедри 
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