Склад вченої ради факультету технічних систем та енергоефективних технологій:
№

П.І.Б.

1.
2.
3.
4.

Гусак Олександр Григорович
Савченко Євген Миколайович
Павленко Іван Володимирович
Колісніченко Едуард Васильович

5.

Іванов Віталій Олександрович

6.
7.
8.

Ляпощенко Олександр Олександрович
Івченко Олександр Володимирович
Ступін Борис Анатолійович

9. Берладір Христина Володимирівна
10. Смирнов Василь Анатолійович
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Шарапов Сергій Олегович
Кунпан Максим Олександрович
Демиденко Леонід Сергійович
Большаніна Світлана Борисівна
Ванєєв Сергій Михайлович
Гапонова Оксана Петрівна

17. Загорулько Андрій Васильович
18. Ковальов Ігор Олександрович
19. Пляцук Леонід Дмитрович
20. Склабінський Всеволод Іванович

Посада
За посадами
декан факультету
перший заступник декана
заступник декана з наукової роботи
заступник декана з навчально-методичної роботи, голова
ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти факультету
заступник декана з міжнародних зв’язків, завідувач кафедри
технології машинобудування, верстатів та інструментів
заступник декана з інформатизації та медіа технологій
заступник декана з дистанційної та заочної форм навчання
заступник декана з практично-орієнтованої підготовки
студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів
заступник декана з профорієнтаційної роботи
заступник декана з технічного забезпечення, голова
профбюро факультету
заступник декана з виховної роботи і роботи в гуртожитках
заступник декана зі спортивно-масової роботи
заступник декана з військово-патріотичної підготовки
завідувач кафедри теоретичної та прикладної хімії
завідувач кафедри технічної теплофізики
завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і
технології конструкційних матеріалів
завідувач кафедри комп’ютерної механіки імені Володимира
Марцинковського
завідувач кафедри прикладної гідроаеромеханіки
завідувач кафедри екології та природозахисних технологій
завідувач кафедри хімічної інженерії

e-mail
o.gusak@pgm.sumdu.edu.ua
e.savchenko@omdm.sumdu.edu.ua
i.pavlenko@omdm.sumdu.edu.ua
ed.kolisnichenko@pgm.sumdu.edu.ua

ivanov@tmvi.sumdu.edu.ua
o.liaposhchenko@pohnp.sumdu.edu.ua
o.ivchenko@tmvi.sumdu.edu.ua
b.stupin@tmvi.sumdu.edu.ua
kr.berladir@pmtkm.sumdu.edu.ua
v.smyrnov@pohnp.sumdu.edu.ua
s.sharapov@kttf.sumdu.edu.ua
mkunpan@ukr.net
–
s.bolshanina@chem.sumdu.edu.ua
s.vaneev@kttf.sumdu.edu.ua
gaponova@pmtkm.sumdu.edu.ua
a.zagorulko@omdm.sumdu.edu.ua
i.kovalyov@pgm.sumdu.edu.ua
l.plyacuk@ecolog.sumdu.edu.ua
v.sklabinskyi@pohnp.sumdu.edu.ua

№
П.І.Б.
21. Чубур Вікторія Сергіївна
22. Тарасенко Діана Романівна
23. Кліменко Ангеліна Миколаївна

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Посада

голова НТСА факультету
студентський декан факультету, студентка групи КМ-81
голова студентського профбюро факультету, студентка групи
ОС-91
Виборні представники з числа студентів
Новік Віктор Володимирович
студент групи ІМ-01
Русланова Дарина Юріївна
студент групи ОС-91
Зайцева Ксенія Олександрівна
студент групи ТС-71
Виборні представники з числа працівників факультету
Арсеньєв Вячеслав Михайлович
професор кафедри технічної теплофізики
Бондаренко Герман Андрійович
професор кафедри технічної теплофізики
Дядюра Костянтин Олександрович
професор кафедри технології машинобудування, верстатів та
інструментів
Залога Вільям Олександрович
професор кафедри технології машинобудування, верстатів та
інструментів
Карінцев Іван Борисович
професор кафедри комп’ютерної механіки імені Володимира
Марцинковського
Симоновський Віталій Іович
професор кафедри комп’ютерної механіки імені Володимира
Марцинковського
Лазненко Дмитро Олексійович
доцент кафедри екології та природозахисних технологій
Трунова Інна Олександрівна
доцент кафедри екології та природозахисних технологій
Сотник Микола Іванович
доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки
Стороженко Віталій Якович
професор кафедри хімічної інженерії
Криворучко Дмитро Володимирович
с.н.с. кафедри технології машинобудування, верстатів та
інструментів
Хацко Костянтин Олександрович
керівник спеціалізованої групи з енергетичних обстежень

e-mail
v.chubur@ecolog.sumdu.edu.ua
evgenia.tarasenko.1999@gmail.com
klimenkogela4@gmail.com

borntosufferman@gmail.com
ruslanova.daryna.2018@gmail.com
kseniya.zaytseva2709@gmail.com
v.arsenyev@kttf.sumdu.edu.ua
g.bondarenko@kttf.sumdu.edu.ua
dyadyura@pmtkm.sumdu.edu.ua
zaloga.v@tmvi.sumdu.edu.ua
i.karintcev@omim.sumdu.edu.ua
prsima@omdm.sumdu.edu.ua
d.laznenko@sci.sumdu.edu.ua
inna.trunova@ecolog.sumdu.edu.ua
ni.sotnik@gmail.com
v.storogenko@pohnp.sumdu.edu.ua
dmytro.kryvoruchko@gmail.com
k.hacko@pgm.sumdu.edu.ua

