СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Череднік Димитрій Леонідович – голова Вченої ради, ректор
Бугай Володимир Сергійович – заступник голови Вченої ради,
заступник ректора (перший проректор) з науково-педагогічної роботи
Гончаренко Дмитро Федорович – заступник голови Вченої ради,
заступник ректора (проректор) з науково-педагогічної роботи
Шмигун Євгеній Іванович - проректор з адміністративно-господарської
роботи
Болотських Микола Степанович – помічник ректора, д.т.н., професор
Ємець Ігор Михайлович - директор центру довузівської підготовки,
доцент кафедри архітектурних конструкцій
Лукашенко Сергій Вікторович – директор центру по роботі з
іноземними учнями, доцент кафедри водопостачання, каналізації і
гідравліки
Журавльов Юрій Володимирович - уповноважений представник
керівництва університету, відповідальний за створення і впровадження
внутрішньої системи забезпечення якості; професор кафедри виробничої
інженерії
Вигдорович Ольга Володимирівна - декан архітектурного факультету
Савченко Олександр Іванович - декан будівельного факультету
Халіна Вероніка Юріївна – в.о. декана факультету інформаційних
технологій, інженерії та управління; доцент кафедри економіки та
бізнесу
Бабівська Інна Анатоліївна – учений секретар, секретар Вченої ради
Кабусь Олексій Васильович – начальник науково-дослідного сектору,
доцент кафедри будівельних композиційних матеріалів і технологій
Кукса Надія Борисівна – директор бібліотеки
Лихограй Вікторія Вікторівна – завідувач аспірантури
Чорний Юрій Анатолійович - начальник навчально-методичного
відділу
Янкул Інесса Владиславівна – головний бухгалтер
Плахотніков Кирило Валерійович – голова первинної профспілкової
організації студентів та аспірантів
Тітов Андрій Анатолійович - голова профспілкового комітету
університету
Аванесова Ніна Едуардівна – завідувач, професор кафедри
менеджменту та публічного адміністрування
Аршава Олена Олександрівна – в.о. завідувача кафедри вищої
математики, будівельної та теоретичної механіки
Блажко Володимир Володимирович – в.о. завідувача кафедри
виробничої інженерії
Буряк Олександр Петрович - завідувач кафедри основ архітектури

24. Герасименко Володимир Віталійович - завідувач кафедри цифрового
моделювання і графіки
25. Данилов Сергій Михайлович – завідувач кафедри образотворчого та
декоративного мистецтва
26. Дубинський Володимир Петрович – завідувач, професор кафедри
архітектурного проектування
27. Ізбаш Михайло Юрійович – завідувач, професор кафедри
архітектурних конструкцій
28. Кравець Володимир Йосипович - професор кафедри образотворчого та
декоративного мистецтва
29. Креч Тетяна Василівна - завідувач кафедри української мови та мовної
підготовки іноземних громадян
30. Мироненко Віктор Павлович – завідувач, професор кафедри дизайну
архітектурного середовища
31. Редько Олександр Федорович – завідувач, професор кафедри
теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергоресурсів
32. Самородов Олександр Віталійович - завідувач кафедри геотехніки,
підземних та гідротехнічних споруд
33. Сергеєва Тетяна Вікторівна – завідувач, професор кафедри іноземних
мов
34. Сірик Володимир Степанович - завідувач кафедри фізичного
виховання та спорту
35. Сироватський Олександр Анатолійович – в.о. завідувача кафедри
водопостачання, каналізації і гідравліки
36. Солошенко Олена Михайлівна - завідувач кафедри суспільногуманітарних дисциплін
37. Сопов Віктор Петрович – в.о. завідувача, професор кафедри
будівельних композиційних матеріалів і технологій
38. Спіранде Каріна Віталіївна - в.о. завідувача кафедри будівельних
конструкцій та матеріалознавства
39. Старкова Ольга Володимирівна - завідувач кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних технологій
40. Успаленко Віталій Ілліч - завідувач кафедри фінансів та кредиту
41. Фоменко Оксана Олексіївна – завідувач, професор кафедри
інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища
42. Черкасова Катерина Тимофіївна – завідувач кафедри реконструкції,
реставрації архітектурних об’єктів
43. Чечельницька Катерина Сергіївна - завідувач кафедри містобудування
та урбаністики
44. Шатохін Володимир Михайлович - професор кафедри вищої
математики, будівельної та теоретичної механіки
45. Шумаков Ігор Валентинович – в.о. завідувача кафедри технології,
організації будівельного виробництва та геодезії

46. Юрченко Валентина Олександрівна – завідувач, професор кафедри
безпеки життєдіяльності та інженерної екології
47. Гайдучок Олександр Григорович - голова ради молодих учених,
доцент кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки; к.т.н.
48. Попова Лілія Миколаївна – професор кафедри фінансів та кредиту,
помічник ректора, д-р юридичних наук
49. Алейнікова Алевтина Ігорівна - доцент кафедри технології, організації
будівельного виробництва та геодезії; к.т.н.
50. Колєсніков Сергій Миколайович - аспірант кафедри будівельних
конструкцій та матеріалознавства
51. Волчукова Вікторія Денисівна - голова Ради студентського
самоврядування ХНУБА
52. Марусич Валентина Вікторівна - голова Ради студентського
самоврядування факультету інформаційних технологій, інженерії та
управління
53. Мітяєва Ірина Олександрівна - голова Ради студентського
самоврядування архітектурного факультету
54. Рябчинський Євгеній Андрійович - голова Ради студентського
самоврядування будівельного факультету
55. Сєрікова Дар’я Геннадіївна – заступник голови Ради студентського
самоврядування ХНУБА
56. Черкашина Катерина Михайлівна – секретар Ради студентського
самоврядування ХНУБА

