УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
м. Київ

НАКАЗ № 1/339

«19»_10__2017 р.

Про затвердження складу вченої ради Механіко-машинобудівного
інституту (ММІ) для розгляду питань щодо набору і навчання студентів,
учбових, методичних, конкурсних, господарських та інших питань.
__________________________________
З метою приведення складу вченої ради ММІ у відповідність до Статуту
КПІ ім. Ігоря Сікорського та Положення про Вчену раду КПІ ім. Ігоря
Сікорського
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такий склад вченої ради Механіко-машинобудівного
інституту:
- за посадою:
1

БОБИР

2

ОХРІМЕНКО

3

ЛУГОВСЬКИЙ

4

ЛАВРЕНКО

5

ГРИШКО

6

ШЕВЧЕНКО

7

СЕМІНСЬКА

8

БАБЕНКО

9

КРІВЦУН

МИКОЛА ІВАНОВИЧ

ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ

ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

АНДРІЙ ЄЛИСЕЙОВИЧ
ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ, директор інституту, науковий
керівник кафедри динаміки і міцності машин та опору
матеріалів, професор, д.т.н.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ВЧЕНОЇ РАДИ, заступник
директора з методичної роботи, доцент кафедри
інтегрованих технологій машинобудування , д.т.н.
заступник директора з наукової роботи, зав. кафедрою
прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки, професор,
д.т.н.
заступник директора з навчально-виховної роботи, доцент
кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів,
к.т.н.
заступник директора із соціально-побутових питань
студентів, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і
механотроніки, к.т.н.
заступник директора з міжнародних питань, професор
кафедри конструювання верстатів та машин, д.т.н.
заступник директора з профорієнтаційної роботи та
довузівської підготовки, доцент кафедри прикладної
гідроаеромеханіки і механотроніки, к.т.н.
в.о. зав. кафедрою динаміки і міцності машин та опору
матеріалів, професор, д.т.н.
завідувач кафедри лазерної техніки і фізико-технічних
технологій, професор, д.т.н.

10

ПЕТРАКОВ

11

СТРУТИНСЬКИЙ

12

ПАСІЧНИК

13

ДАНИЛЬЧЕНКО

14

ТІТОВ

ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ
ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ

завідувач кафедри технології машинобудування, професор,
д.т.н.
завідувач кафедри конструювання верстатів та машин,
професор, д.т.н.
завідувач
кафедри
інтегрованих
технологій
машинобудування, професор, д.т.н.
завідувач кафедри прикладної механіки, професор, д.т.н.
завідувач кафедри механіки пластичності
ресурсозберігаючих процесів, професор, д.т.н.

металів

та

- виборні представники від кафедр:
16

ЯХНО

17

КРИЩУК

18

ГОЛОВКО

19

КУЗНЄЦОВ

20

КОРЕНЬКОВ

професор
кафедри
інтегрованих
технологій
машинобудування, д.т.н.
професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки і
механотроніки, д.т.н.
професор кафедри динаміки і міцності машин та опору
матеріалів, д.т.н.
професор кафедри лазерної техніки і фізико-технічні
технології, д.т.н.
професор кафедри конструювання верстатів та машин,
д.т.н.
доцент кафедри технології машинобудування, к.т.н.

21

ТІТОВ

доцент кафедри прикладної механіки, к.т.н.

15

РАВСЬКА

НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ
ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ
ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

- виборні представники від ММІ:

Учений секретар ради, доцент кафедри технології
машинобудування, к.т.н.
директор науково-дослідного центру "Спільний українськонімецький факультет машинобудування", доцент, к.т.н.
професор кафедри динаміки і міцності машин та опору
матеріалів, д.т.н.
доцент кафедри динаміки і міцності машин та опору
матеріалів, д.т.н.
професор кафедри механіки пластичності металів та
ресурсозберігаючих процесів, д.т.н.
доцент кафедри конструювання верстатів та машин, к.т.н.

22

ПРИХОДЬКО

23

ЛЕВЧЕНКО

24

ШУКАЄВ

25

СИДОРЕНКО

26

ГОЖІЙ

27

КОВАЛЬОВ

28

МАЙБОРОДА

29

ТУРИК

30

ФРОЛОВ

професор кафедри інтегрованих технологій
машинобудування, д.т.н.
доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і
механотроніки, к.т.н.
доцент кафедри технології машинобудування, к.т.н.

31

ПОЛАДЬКО

провідний бухгалтер ММІ

ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

- (за посадою) керівник профспілкового бюро первинної профспілкової
організації співробітників:
32

КАЛЮЖНИЙ

ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

голова профбюро, професор кафедри механіки пластичності
металів та ресурсозберігаючих процесів, д.т.н.

- (за посадою) керівник профспілкового бюро первинної профспілкової
організації студентів:
33

АЛЕКСИК

ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

голова профбюро студентів ММІ, студент

- (за посадою) керівник органу студентського самоврядування підрозділу:
34

РОМАШОВ

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

голова студентської ради ММІ, студент

- виборні представники з числа студентів:
35 БОНДАРЕНКО

голова студентської ради гуртожитку № 20, студентка

36 САЦИК

командир ГФОГП гуртожитку № 20, студент

НАТАЛІЯ БОРИСІВНА
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ № 2-158 від 11.11.2016р.
про склад вченої ради Механіко-машинобудівного інституту.

Ректор

М.З. Згуровський

Проект наказу вносить:
Директор ММІ
_____________ Бобир М.І.

Погоджено:
Учений секретар НТУУ
«КПІ ім. Ігоря Сікорського»
__________Мельниченко А.А.
Начальник ВКАС
___________ Андрейчук Л.П.
Юрисконсульт
____________________
Голова профбюро студентів ММІ
______________Алексик І.І
Голова профбюро ММІ
___________Калюжний В.Л.
Голова студентської ради ММІ
____________Ромашов О.С.
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Розрахунок розсилки:

надруковано на 3-х аркушах
в 4-х примірниках
Виконавець: Приходько В.П.
тел.: +38-095-67- 916-97

1 примірник – загальний відділ,
1 примірник –служба ученого секретаря
університету
2 примірники - ММІ

Виконавець:
Учений секретар ММІ
Приходько В.П.
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