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Гуща Я.С. - здобувач вищої
освіти, група ЕП-31
Освітня програма
Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування

Освітня програма
Фінанси, банківська
справа та страхування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Освітня програма
Менеджмент

Вінниченко О.В.- канд. екон.
наук, доцент кафедри фінансів та
кредиту
гарант освітньої
Докуніна К.І. – канд. екон. наук
програми
доцент кафедри фінансів та
кредиту
члени
робочої Карпенко В.В. - канд. екон. наук,
групи
доцент кафедри фінансів та
кредиту
Солошенко О.М. - канд. істор.
наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
Черв’як С.В. - генеральний директор
аудиторської
фірми
«Гравіс», роботодавець
Крайнік О.В.- здобувач вищої
освіти, група ОБ-31
Солодовнік О.О. - доктор екон.
наук, професор кафедри фінансів
та кредиту
гарант освітньої
Марченко О.В. - канд. екон. наук,
програми
доцент кафедри фінансів та
кредиту
члени
робочої Ягольницький О.А. - канд. екон.
групи
наук, доцент кафедри фінансів та
кредиту
Кунденко Я.М. - канд. філос.
наук, доцент кафедри суспільногуманітарних дисциплін
Маслов С.І. - директор відділення
Харківська обласна дирекція
роздрібного північного регіонального центру ПАТ КБ
«Правекс банк», роботодавець
Матвієнко С.С. - здобувач вищої
освіти, група Ф-31
Бутенко О.П. - канд. екон. наук.,
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доцент кафедри менеджменту та
публічного адміністрування
073 Менеджмент

гарант освітньої
програми
Аванесова Н.Е. - доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного
члени
робочої адміністрування
групи
Сичова О.Є. - канд. екон. наук,
доцент кафедри менеджменту та
публічного адміністрування
Бондаренко Ю.С. – спеціаліст з
організаційного розвитку ФОП
«Кистень В.М.»
Колесник А.В. – провідний менеджер
з
продажів
ПрАТ
«Харківський плитковий завод»
Коробко К.П. - здобувач вищої
освіти, група МО-41

Освітня програма
Маркетинг
075 Маркетинг

Шептуха О.М. - канд. екон. наук,
доцент кафедри фінансів та
кредиту
гарант освітньої
Попова Л.М. - доктор юрид. наук,
програми
канд. екон. наук, професор
кафедри фінансів та кредиту
члени
робочої Временко Л.В. - канд. екон. наук,
групи
доцент кафедри фінансів та
кредиту
Солошенко О.М. - канд. іст. наук,
доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
Овчиннікова М.А. - начальник
відділу аналітики ТОВ «ЛевІнвест», роботодавець
Васильченко Я.Р. - здобувач вищої освіти, група МА-31

Освітня програма
Підприємство, торгівля
та біржова діяльність
076 Підприємство, торгарант освітньої
гівля та біржова
програми
діяльність

Благой В.В. - канд. екон. наук,
доцент кафедри економіки
Янченко Н.В. - канд. екон. наук,
доцент кафедри економіки
Пакуліна А.А. - канд. екон. наук,
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члени
групи

Освітня програма
Екологія

101 Екологія

Освітня програма
Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки

робочої доцент кафедри економіки
Бредіхін В.М. - канд. техн. наук,
доцент кафедри економіки
Устіловська А.С. - викладач кафедри економіки
Даньшева С.О. - канд. пед. наук,
професор, завідувач кафедри
фізики
Дундуков В.В. - президент «Харківської товарної біржі» роботодавець
Циганов А.В. - заступник директора ПП «Київсоцсервіс», роботодавець
Рочева Г.В. - здобувач вищої
освіти, група ПТ-31

Юрченко В.О.- доктор техн. наук,
професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженергарант освітньої ної екології
програми
Косенко Н.О.- канд. техн. наук,
доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
члени
робочої Левашова Ю.С.- канд.техн. наук,
групи
доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Самохвалова А.І. - канд. техн.
наук, доцент кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної
екології
Артеменко А.В. - перший заступник директора Комунального
спеціалізованого
підприємства
«Харківміськліфт», роботодавець
Авдієнко І.А. - здобувач вищої
освіти, група Е-42
гарант освітньої Долгова Н.Г.- канд. техн. наук,
програми
доцент кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних
технологій
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члени
групи

робочої Мироненко В.В. - канд. техн.
наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних
технологій
Солодовник Г.В. - канд. техн.
наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних
технологій
Леуненко О.В. - старший викладач кафедри комп’ютерних наук
та інформаційних технологій
Аршава О.О. - канд. фізикоматематичних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики
Зайончковський Ю.В. - доцент
кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін
Гриньов Д.В. - канд. техн. наук,
старший науковий співробітник,
керівник освітніх університетських програм міжнародної ІТкомпанії EPAM Systems Inc. в
східній Україні, роботодавець
Шишкін М.С. - здобувач вищої
освіти, група КН-41
Оруджова Д.Е. – випускник,
спеціальність 122 Комп’ютерні
науки

Освітня програма
гарант освітньої Солодовник Г.В. - канд. техн.
наук, доцент кафедри комп’ютерІнформаційні системи та програми
них наук та інформаційних
технології
технологій
126 Інформаційні системи та технології

члени
групи

робочої Венгріна О.С. - канд. техн. наук,
доцент кафедри комп’ютерних
наук
та
інформаційних
технологій
Міхєєв І.А. - канд. техн. наук,
доцент кафедри комп’ютерних
наук
та
інформаційних
технологій
Литвиненко Є.М. - доцент кафедри комп’ютерних наук та інфо-
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рмаційних технологій
Щелкунова Л.І. - доцент кафедри
вищої математики
Солошенко О.М. - канд. істор. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
Сироватченко C.Г.- SQL Server
DBA в ІТ-компанії CloudWorks,
роботодавець
Чіжевський В.Ю. - здобувач вищої освіти, група ІС-41
Осетинська А.І.- випускник,
спеціальність 122 Комп’ютерні
науки
Освітня програма
Галузеве машинобуду-вання

гарант освітньої Блажко В.В.- канд. техн. наук, допрограми
цент кафедри механізації будівельних процесів

133 Галузеве машинобудування

члени
групи

Освітня програма
Теплоенергетика

гарант освітньої Редько О.Ф.- доктор техн. наук,
програми
професор, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та
використання теплових вторинних енергоресурсів

144 Теплоенергетика

члени
групи

робочої Савченко О.Г.- канд. техн. наук,
професор кафедри механізації
будівельних процесів
Гордієнко А.Т. - канд. техн. наук,
професор кафедри механізації
будівельних процесів
Маслов Г.С.- начальник управління капітального будівництва
ТОВ «ТММ», роботодавець
Мирошниченко А. О. - здобувач
вищої освіти, група М-31
Квітка О. О.- випускник, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, завод елеваторного
обладнання «Сокол», інженерконструктор

робочої Тарадай О.М.- доктор техн. наук,
професор кафедри теплогазопос-
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тачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергоресурсів
Чайка Ю.І. – канд. техн. наук,
доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергоресурсів
Даньшева С.О.- канд. пед. наук,
професор, завідувач кафедри
фізики
Пуль В.М. - канд. техн. наук,
доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергоресурсів
Череднік А.Д. - канд. техн. наук,
доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергоресурсів
Бурда Ю.О. - канд. техн. наук,
асистент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергоресурсів
Півненко Ю.О. - канд. техн. наук,
асистент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергоресурсів
Лисак Л. В.- канд. техн. наук,
доцент, директор філії ТЕЦ-3 КП
«Харківські теплові мережі»,
роботодавець
Кравченко Д. В. - здобувач вищої
освіти, група ТЕ-41
Освітня програма
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтег-

гарант освітньої Кулаєнко О. О. – канд. техн. наук,
програми
доцент,
декан
механікотехнологічного факультету
члени

Журавльов Ю. В. – канд. техн.
робочої наук, професор кафедри автома-
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ровані технології

групи

тизації виробничих процесів
Рябушко А.В.- старший викладач
кафедри автоматизації виробничих процесів
Арзуманова Т.В. – канд. істор.
наук, доцент кафедри суспільногуманітарних дисциплін
Демидюк О.Б.-канд.психол. наук,
доцент кафедри іноземних мов
Тимофеєв О. В. – директор ПП
«АКСІКОН», роботодавець
Гузенков І.А. - випускник, спеціальність 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології, головний інженер проекту ТОВ «ВО ОВЕН»
Алимов А.І. - здобувач вищої
освіти, група АП-31

Освітня програма
Хімічні технології та
Інженерія

гарант освітньої Данченко Ю.М. – доктор. техн.
програми
наук, професор, завідувач кафедри загальної хімії

161 Хімічні технології
та інженерія

члени
групи

робочої Обіженко Т.М. - канд. техн. наук,
доцент кафедри загальної хімії
Саєнко Н.В. - канд. техн. наук,
доцент кафедри загальної хімії
Барабаш О.С. – канд. техн. наук,
асистент кафедри загальної хімії
Биков Р.О. - канд. техн. наук,
доцент кафедри загальної хімії
Скрипинець А. В. - канд. техн.
наук, асистент кафедри загальної
хімії
Попов Ю.В. - канд. техн. наук,
доцент кафедри загальної хімії
Солошенко О.М. - канд. істор. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
Даньшева С.О.- канд. педагог. наук, професор, завідувач кафедри
фізики
Скородумова О.Б. – доктор техн.
наук , с.н.с., професор кафедри
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спеціальної хімії і хімічної технології Національного університету
цивільного захисту України
Данилюк О. А. – канд. техн. наук,
головний технолог ТОВ ВФ
«Полімер», роботодавець
Ніколенко Б.О. – директор ТОВ
«Торговий
будинок
ІМПЕРАТИВ»
Бадай Л.Р. - здобувач вищої
освіти, група ТХ-31
Грицько Є.Я. - здобувач вищої
освіти, група ТХ-21
Освітня програма
Архітектура та містобудування

гарант освітньої Хороян Н. П. - канд. архітектури,
програми
доцент кафедри основ архітектури

191 Архітектура та містобудування

члени
групи

робочої Скороходова А. В.- канд. архітектури, доцент кафедри дизайну
архітектурного середовища
Данилов
С.М.
доктор
архітектури, доцент, завідувач
кафедри
образотворчого
та
декоративного мистецтва
Кравець В.Й.- доктор архітектури, професор кафедри образотворчого
та
декоративного
мистецтва
Смірнова О. В. - канд. архітектури, доцент кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища,
Качемцева Л. В.- канд. архітектури, доцент кафедри основ архітектури,
Гелла О. І. - канд. архітектури,
доцент кафедри основ архітектури,
Авербах М. Я.- канд. архітектури,
доцент кафедри дизайну архітектурного середовища
Божинський Н. І. - канд. архітектури, доцент кафедри містобуду-
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вання та урбаністики
Вахніченко О.В.- канд. архітектури, асистент кафедри архітектурного проектування
Весна А.В.- канд. архітектури,
асистент кафедри архітектурного
проектування
Мілєва І.В. - канд. філолог. наук,
доцент кафедри української мови
та мовної підготовки іноземних
громадян
Арзуманова Т.В. - канд. істор.
наук; доцент кафедри суспільногуманітарних дисциплін
Лопатько В.М.- доцент кафедри
реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
Семякін Г.В.- асистент кафедри
архітектурних конструкцій
Благовестова О.О.- старший викладач кафедри графіки
Чечельницький П.Г.- головний
архітектор Державного проектного інституту «Укрміськбудпроект», представник стейкхолдерів, роботодавець
Шахбанова С.Н. - здобувач вищої освіти, група А-46
Освітня програма
Будівництво та цивільна інженерія

гарант освітньої Спіранде К.В. – канд. техн. наук,
програми
доцент кафедри залізобетонних
та кам’яних конструкцій

192 Будівництво та цивільна інженерія

члени
групи

робочої Гуркаленко В.А. – канд. техн.
наук, доцент кафедри фізикохімічної механіки та технології
будівельних матеріалів
Сопов В.П. – доктор технічних
наук, професор, завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та
технології будівельних матеріалів
Латорець К.В. – канд. техн. наук,
доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівель-
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них матеріалів
Чайка Ю.І.– канд. техн. наук,
професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енегроресурсів
Ісакієва О.Г. – канд. техн. наук,
доцент кафедри водопостачання,
каналізації і гідравліки
Гольтерова Т.А. - канд. техн.
наук, доцент, завідувач кафедри
організації будівельного виробництва
Пальченко О.Л. – канд. техн.
наук, доцент кафедри геотехніки,
підземних та гідротехнічних
споруд
Корецький Л.В. – заступник голови правління АТ «Трест
Житлобуд-1», роботодавець
Коваленко Д.Є. – здобувач вищої
освіти, група П - 42
Освітня програма
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

гарант освітньої Карагяур А.С. - доктор техн.
програми
наук, професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
члени
групи

робочої Епоян С.М.- доктор техн. наук,
професор, завідувач кафедри
водопостачання, каналізації і
гідравліки
Сухоруков Г.І. – канд. техн. наук,
доцент кафедри водопостачання,
каналізації і гідравліки
Сорокіна В.Ю. - канд. техн. наук,
доцент кафедри водопостачання,
каналізації і гідравліки
Гайдучок О.Г. – канд. техн. наук,
асистент кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
Рязанцев О.І. - канд. техн. наук,
доцент кафедри водопостачання,
каналізації і гідравліки
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Ісакієва О.Г. - канд. техн. наук,
доцент кафедри водопостачання,
каналізації і гідравліки
Чмельов І.Ю. - директор Відкритого акціонерного товариства
«Харківський Водоканалпроект»,
роботодавець
Михайлов А.С.- здобувач вищої
освіти, група ГВР-41
Освітня програма
гарант освітньої Терещенко Д. А. – канд. наук з
держав. управл., доцент кафедри
Публічне управління та програми
менеджменту
та
публічного
адміністрування
адміністрування
члени
робочої Петриківа О.С.– канд. екон. наук.
281 Публічне управлігрупи
доцент кафедри фінансів та
ння та адмініструкредиту
вання
Круглов В. В. – канд. наук. з
держ. управл., доцент кафедри
менеджменту
та
публічного
адміністрування
Кузьмінов
М.М.
–
голова
Безлюдівської селищної ради
Харківської області
Барська О.С. – начальник відділу
соціально-економічного розвитку
Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
Прудник П. С.– здобувач вищої
освіти, група ПА-31
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма
гарант освітньої Шуміло О.С.- канд. екон. наук,
програми
доцент кафедри економіки
Економіка
051 Економіка

члени
групи

робочої Калініченко Л.Л. - доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки
Смачило В.В. - канд. екон. наук,
професор кафедри економіки
Благой В.В.- канд. екон. наук,
доцент кафедри економіки
Божидай І.І.- асистент кафедри
економіки
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Зайончковський Ю.В. – доцент
кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін
Кошовий А.В.- начальник фінансово-економічного відділу ТДВ
«Житлобуд-2», роботодавець
Красніков В.В. – завідувач секції
відділення II-го рівня АТ «Мегабанк», роботодавець
Тихомирова А.О.–здобувач вищої
освіти, група ЕП-50
Соловей Л.В. - здобувач вищої
освіти другого (магістерського)
рівня, група ЕКЗм - 11
Освітня програма
Фінанси, банківська
справа та страхування

гарант освітньої Тохтамиш Т.О. - канд. екон. наук,
програми
доцент кафедри фінансів та
кредиту

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

члени
групи

Освітня програма
Менеджмент

гарант освітньої Чупир О.М. - доктор екон. наук,
програми
професор кафедри менеджменту
та публічного адміністрування

073 Менеджмент

члени
групи

робочої Солодовнік О.О.- доктор екон.
наук, професор кафедри фінансів
та кредиту
Марченко О.В. - канд. екон. наук,
доцент кафедри фінансів та
кредиту
Сокол С.В.- канд. екон. наук,
доцент кафедри фінансів та
кредиту
Бредун І.В. - доктор філос. наук,
професор кафедри суспільногуманітарних дисциплін
Атаманчук Л.П.-директор регіонального Північно-Східного регіону центру ПАТ «Ідея Банк»,
роботодавець
Линьова В.Д.- здобувач вищої
освіти, група Ф-50

робочої Аванесова Н.Е.- доктор екон.
наук, професор, завідувач кафед-
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ри менеджменту та публічного
адміністрування
Андрєєва Т.Є.- канд. екон. наук,
професор кафедри менеджменту
та публічного адміністрування
Яценко Л.М.- директор ДП «Харківський механічний завод»,
роботодавець
Гончарова А.С. – здобувач вищої
освіти, гр. МО-50
Освітня програма
Підприємство, торгівля
та біржова діяльність
076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

гарант освітньої Смачило В.В - канд. екон. наук,
програми
професор кафедри економіки

Освітня програма
Публічні закупівлі

гарант освітньої Халіна В.Ю. - канд. екон. наук,
програми
доцент кафедри економіки

076 Підприємство, торгівля та біржова
діяльність

члени
групи

члени
групи

робочої Колмакова О.М. - канд. екон.
наук, доцент кафедри економіки
Халіна В.Ю. - канд. екон. наук,
доцент кафедри економіки
Наливайко Т.Л. - засновник ТОВ
БК «Титаніум», роботодавець
Чумак О.В. - президент ХОГО
«Асоціація приватних роботодавців», роботодавець
Дундуков В.В. - президент «Харківської товарної біржі», роботодавець
Аніщенко А.І. - здобувач вищої
освіти другого (магістерського)
рівня, група-ПТЗм-11

робочої Калініченко Л.Л. - доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки
Смачило В.В.- канд. екон. наук,
професор кафедри економіки
Слінчак С.В.- заступник начальника відділу професіоналізації
сфери публічних закупівель департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
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сільського господарства
Касека В.М.-заступник директора
ТОВ «Державні Закупівлі Прозоро», роботодавець
Гайдуков М.О.- здобувач вищої
освіти, група ПТЗм-11 начальник
планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
Освітня програма
Екологія

Гарант освітньої Пономарьов К.С.- канд. техн.
програми
наук, доцент кафедри безпеки
життєдіяльності і інженерної
екології

101 Екологія

члени
групи

Освітня програма
Комп’ютерні науки

гарант освітньої Старкова О.В. - доктор технічних
програми
наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерних
наук та
інформаційних технологій

122 Комп’ютерні науки

члени
групи

робочої Юрченко В.О.- доктор техн. наук,
професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Коваленко А.В.- канд. техн. наук,
доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Чернишенко Г.О. - канд. біолог.
наук, доцент кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної
екології
Смірнов О.В. - провідний інженер-технолог, заступник начальника технологічного відділу Науково-виробничої фірми «Екополімер», роботодавець
Гарбуз Є.О. - здобувач вищої
освіти, група Ем-50

робочої Сізова Н.Д. - доктор фіз-мат.
наук, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних
технологій
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Венгріна О.С. - канд. техн. наук,
доцент кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних технологій
Долгова Н.Г. - канд. техн. наук,
доцент кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних технологій
Гриньов Д.В. - канд. техн. наук,
старший науковий співробітник,
керівник
освітніх
університетських програм міжнародної
ІТ-компанії EPAM Systems Inc. в
східній Україні, роботодавець
Дейнега А.О. - здобувач вищої
освіти, група КН-60
Прокопенко Д.С. - випускник,
спеціальність 122 Комп’ютерні
науки
Освітня програма
Галузеве машинобудування

гарант освітньої Болотських М.С. - доктор техн.
програми
наук,
професор,
завідувач
кафедри механізації будівельних
процесів

133 Галузеве машинобудування

члени
групи

робочої Буцький В.О. - канд. техн. наук,
доцент кафедри механізації будівельних процесів
Ємельяненко М.Г.- канд. техн.
наук, професор кафедри механізації будівельних процесів
Даньшева С.О.- канд. педаг. наук,
професор, завідувач кафедри
фізики
Зайончковський Ю.В.- доцент
кафедри суспільно-гуманітарних
дисциплін
Меленцов М.О.- канд. техн. наук,
директор ТОВ "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ЛТД", роботодавець
Горленко К.В. - здобувач вищої
освіти, група Мм-21
Чайка Д.О. - випускник, спеціальність 133 Галузеве машино-
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будування, провідний інженердослідник
ДП
«Харківське
агрегатне конструкторське бюро»
Освітня програма
Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані
технології
151 Автоматизація та
комп’ютерно- інтегро
вані технології

гарант освітньої Журавльов Ю.В. – канд. техн.
програми
наук, професор кафедри автоматизації виробничих процесів
члени
групи

робочої Корсун В.Є. - канд. техн. наук,
доцент, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів
Кулаєнко О.О. – канд. техн. наук,
доцент, декан механіко-технологічного факультету
Солошенко О.М. - канд. істор.
наук, доцент, завідувач кафедри
суспільно-гуманітарних
дисциплін
Черватюк В.Г.- технічний директор, начальник департаменту
систем автоматичного управління
(САУ) ВЕЗА – Україна, ТОВ «ОВ
Технолоджі», роботодавець
Якімінський Я. - здобувач вищої
освіти другого (магістерського)
рівня, група АПм-11
Величко В.О. - випускник, спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології, директор Харківського державного політехнічного коледжу

гарант освітньої Чабанюк О.Я.- канд. архітектури,
Освітня програма
доцент кафедри дизайну архітекАрхітектура та містобу- програми
турного середовища
дування
191 Архітектура та містобудування

члени
групи

робочої Черкасова К.Т.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
Буряк О.П.- доктор архітектури,
професор, завідувач кафедри основ архітектури
Дубинський В.П. - доктор архіте-
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ктури, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування,
Вигдорович О.В. - канд. архітектури, доцент, декан архітектурного факультету
Чечельницька К.С.- канд. архітектури, доцент кафедри містобудування та урбаністики
Родик Я.С.- канд. архітектури,
доцент кафедри дизайну архітектурного середовища
Снітко І.А.- канд. архітектури,
доцент кафедри реконструкції,
реставрації архітектурних об’єктів
Кудряшова І.В.- канд. архітектури, доцент кафедри основ архітектури
Ладигіна І.В. - канд. архітектури,
доцент кафедри архітектурного
проектування
Шарлай О.В.- канд. архітектури,
доцент кафедри інноваційних
технологій дизайну архітектурного середовища
Солошенко О.М.- канд. істор. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
Поліванова Т.О. – директор
департаменту містобудування та
архітектури, головний архітектор
міста Харкова, роботодавець,
Удовиченко О.С.- директор інституту ПРАТ«Харківський Промбудндпроект», роботодавець
Кондратенко С.К. - здобувач
вищої освіти, група Ам-13
Освітня програма
гарант освітньої Сопов В.П. – доктор техн. наук,
професор, завідувач кафедри фіБудівництво та цивільна програми
зико-хімічної механіки та техноІнженерія
логії будівельних матеріалів і
виробів
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192 Будівництво та цивільна інженерія

члени
групи

робочої Епоян С.М.- доктор техн. наук,
професор, завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
Красненко Т.І. – канд. техн. наук,
доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних ресурсів
Перетятько Ю.Г.- канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри
металевих та дерев’яних конструкцій
Мозговий А.О. – доктор техн.
наук, доцент каф геотехніки,
підзем-них та гідротехнічних
споруд
Кострюков К.Б. -канд. техн. наук,
головний
інженер
ТОВ
«БУДТОРГ-КМ», роботодавець
Дитюк О.Є. – аспірант 2-го року
навчання
Освітня програма
гарант освітньої
Епоян С.М.- доктор техн. наук,
Гідротехнічне будівницт- програми
професор, завідувач кафедри вово, водна інженерія
допостачання, каналізації і гідта водні технології
равліки
робочої
194 Гідротехнічне будів- члени
Сухоруков Г. І. - канд. техн. наук,
ництво, водна інжене- групи
доцент кафедри водопостачання,
рія та водні технолоканалізації і гідравліки
гії
Сорокіна В.Ю. - канд. техн. наук,
доцент кафедри водопостачання,
каналізації і гідравліки
Гайдучок О.Г. – канд. техн. наук,
асистент кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
Волков В.М. – канд. техн. наук,
заступник Генерального директора з експлуатації водопровідного господарства, директор комплексу
Харківводопостачання,
Комунального
підприємства
«Харківводоканал»,роботодавець
Чмельов І.Ю. – директор Відк-
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ритого акціонерного товариства
«Харківський Водоканалпроект»,
роботодавець
Чуб А.В.- здобувач вищої освіти,
група ГВРм-50
Освітня програма
Будівництво
та
експлуатація річкових
гідротехнічних споруд та
гідроелектростанцій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

гарант освітньої
програми
Мозговий А.О.- доктор техн.
наук, доцент кафедри геотехніки,
підземних та гідротехнічних
споруд
члени
робочої
групи
Пальченко О.Л. - кандидат техн.
наук, доцент кафедри геотехніки,
підземних та гідротехнічних
споруд
Бойко Т.К. - кандидат техн. наук,
доцент
кафедри
геотехніки,
підземних та гідротехнічних
споруд
Балабай О.О. - кандидат техн.
наук, доцент кафедри геотехніки,
підземних та гідротехнічних
споруд
Вайнберг О.І. - доктор техн. наук,
професор, заступник генерального директора ПрАТ «Укргідропроект»
Самишкін А.Ю.- здобувач вищої
освіти, група Гм-56
гарант освітньої
Освітня програма
Орлов М. М. – доктор наук. з
Публічне управління та програми
держ. упр, професор кафедри
адміністрування
менеджменту
та
публічного
адміністрування
члени
робочої
281 Публічне управлігрупи
Круглов В. В. – канд. наук. з
ння та адмініструдерж. упр, доцент кафедри меневання
джменту та публічного адміністрування
Терещенко Д. А. – канд. наук. з
держ. упр, доцент кафедри
менеджменту
та
публічного
адміністрування
Грабовець О.Ф. – директор
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Державного підприємства «Харківський автомобільний завод»
Карпов Д.М. – заст. начальника
управління інформаційних систем та електронних реєстрів
Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, начальник відділу
адміністрування інформаційних
систем та захисту інформації
Дятлова Г.Р. – здобувач вищої
освіти, група ПУАЗм-11
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти
Освітня програма
гарант освітньої Калініченко Л.Л. - доктор екон.
програми
наук, професор, завідувач кафедЕкономіка
ри економіки
051 Економіка

члени
групи

робочої Смачило В.В.- канд. екон. наук,
професор кафедри економіки
Пакуліна А.А.- канд. екон. наук,
доцент кафедри економіки
Халіна В.Ю. - канд. екон. наук,
доцент кафедри економіки
Шуміло О.С.- канд. екон. наук,
доцент кафедри фінансів та
кредиту
Сергеєва
Т.В.
–
доктор
психологічних наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов
Кошовий А.В. – начальник
фінансово-економічного відділу
ТДВ «Житлобуд -2, роботодавець
Наливайко Т.Л.- засновник ТОВ
БК «Титаніум», роботодавець
Луценко Н.О.- спеціаліст І категорії будівельного відділу №1
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту
будівництва та шляхового господарства, роботодавець
Устіловська А.С. - голова Правління, голова громадської організації «Лабораторія креативних
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ідей», роботодавець
Божидай
І.І.
–
випускник
аспірантури, асистент кафедри
економіки
Головченко А.М., аспірантка
Освітня програма
Галузеве машинобудування
133 Галузеве машинобудування

гарант освітньої Ємельянова І.А. – докт. техн.
програми
наук, професор кафедри механізації будівельних процесів
члени
робочої Болотських М.С.– докт. техн.
групи
наук,
професор,
завідувач
кафедри механізації будівельних
процесів
Крот О.Ю. – докт. техн. наук,
професор кафедри механізації будівельних процесів
Бредун І.В. – докт. філософських
наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
Матусевич В.А.-головний конструктор, директор ДП «Харківське авіаційне конструкторське
бюро», роботодавець
Субота Д. Ю. - аспірант

Освітня програма
Архітектура та містобудування

гарант освітньої Блінова М.Ю.- доктор архітекпрограми
тури, професор кафедри дизайну
архітектурного середовища

191 Архітектура та містобудування

члени
групи

робочої Ремізова О.І. - доктор архітектури, професор кафедри основ архітектури
Ігнатьєва Н.В.- канд. архітектури, доцент кафедри образотворчого та декоративного мистецтва
Мироненко В.П.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри
дизайну
архітектурного
середовища
Буряк О.П.- доктор архітектури,
професор, завідувач кафедри основ архітектури
Черкасова К.Т.- доктор архітектури, професор, завідувач кафед-

23

ри реконструкції, реставрації
архітектурних об’єктів
Фоменко О.О,- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища
Дубинський В.П.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування
Крейзер І.І. - канд. архітектури,
доцент кафедри основ архітектури
Мілєва І.В.- канд. філол. наук,
доцент кафедри української мови
та мовної підготовки іноземних
громадян
Нагорний П.А.- канд. архітектури, головний інженер ТОВ
«Найс-Проект»
Поліванова Т.О.- директор департаменту містобудівництва та архітектури, головний архітектор
міста Харкова, роботодавець
Руденко А. О.- аспірант
Освітня програма
Будівництво та цивільна інженерія

гарант освітньої Шумаков І.В. – доктор тех. наук,
програми
професор, завідувач кафедри технології
будівельного
виробництва

192 Будівництво та цивільна інженерія

члени
групи

робочої Карагяур А.С. – доктор техн.
наук, професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
Самородов О.В. – доктор техн.
наук, професор, завідувач кафедри геотехніки, підземних та
гідротехнічних споруд
Латорець К.В. – канд. техн. наук,
доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
Мірошніков В.Ю. – канд. техн.
наук, доцент кафедри будівельної
механіки
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