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Про склад вченої ради факультету 
конструювання та дизайну

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Вищу освіту», на виконання 
рішення зборів трудового колективу факультету конструювання та дизайну 
(протокол № 3 від 26.12.2019 р.) та для розгляду найважливіших питань 
діяльності факультету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад вченої ради факультету конструювання та дизайну в 
наступному складі:

- Афтанділянц Євген Григорович -  завідувач кафедри конструкційних 
матеріалів і матеріалознавства, д.т.н., проф.;

- Бакулін Євгеній Анатолійович -  завідувач кафедри будівництва, к.т.н.,
доц.;

- Березовий Микола Георгійович -  завідувач кафедри механіки, к.т.н.,
доц.;

- Бондар Марія Миколаївна -  к.т.н., доц. кафедри механіки;
- Булгаков Володимир Михайлович -  д.т.н., проф. кафедри механіки, 

академік НААН;
- Зазимко Оксана Володимирівна -  к.т.н., доц. кафедри конструкційних 

матеріалів і матеріалознавства;
- Кадикало Іван Олександрович -  голова ради молодих вчених та 

аспірантів, асистент кафедри конструювання машин та обладнання;
- Кушнір Микола Олександрович -  студент 3 курсу, голова профспілкової 

організації факультету;
- Ловейкін Вячеслав Сергійович -  завідувач кафедри конструювання 

машин та обладнання, д.т.н., проф.;
Лопатько Констянтин Георгійович — д.т.н., проф. кафедри

конструкційних матеріалів і матеріалознавства;
Марус Олег Анатолійович -  заступник декана факультету 

конструювання та дизайну, к.т.н., доц. кафедри тракторів, автомобілів та 
біоенергосистем;

- Несвідомій Андрій Вікторович -  к.т.н., ст. викладач кафедри нарисної 
геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну;

- Несвідомій Віктор Миколайович -  д.т.н., проф. кафедри нарисної 
геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну;

Виконавець: Ружило З.В ., декан факультету конструювання та дизайну 
Тел.: 527-81-29
Файл: Wpentex.nubip.edu.ua\secretariat\docum_dep\2020\NAKAZ-2020\Nakazzag\HaKa32020-0394.rtf



- Новицький Андрій Валентинович -  завідувач кафедри надійності 
техніки, к.т.н., доц.;

- Пилипака Сергій Федорович -  завідувач кафедри нарисної геометрії, 
комп'ютерної графіки та дизайну, д.т.н., проф.;

- Поліщук Іван Ігорович -  студент 3 курсу, голова студентської 
організації факультету;

- Рибалко В'ячеслав Миколайович -  к.т.н., доц. кафедри конструювання 
машин та обладнання, керівник студентського конструкторського бюро 
факультету конструювання та дизайну;

- Ромасевич Юрій Олександрович -  д.т.н., проф. кафедри конструювання 
машин та обладнання;

- Ружило Зіновій Володимирович -  декан факультету конструювання та 
дизайну, к.т.н., доц. кафедри надійності техніки;

- Чаусов Микола Георгійович -  д.т.н., проф. кафедри механіки;
- Яковенко Ігор Анатолійович -  д.т.н., проф. кафедри будівництва.

2 . Наказ від 13.03.2015 р. №297 «Про склад вченої ради факультету 
конструювання та дизайну» зі змінами і доповненнями вважати таким, що 
втратив чинність.

Перший проректор


