
Додаток № 10 
до Наказу № ______ 

від « ____ » « березня » 2019 р. 

Хіміко-технологічний факультет 

Склад атестаційної комісії 
Голова  декан ХТФ д.т.н. професор Астрелін І.М.  
Члени   заст. декана к.т.н. доцент Сангінова О.В. 

к.т.н. доцент Косогін О.В. 

Склад підкомісій за освітніми програмами: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва 
Голова  в.о. зав. кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів 

к.т.н. доцент Бойко Т.В. 
Члени  д.т.н. професор Яблонський Г.С. 

к.т.н. доцент Бондаренко С.Г. 
к.т.н. доцент Сангінова О.В. 
к.т.н. доцент Складанний Д.М. 
к.т.н. доцент Шахновський А.М. 

161 Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 
Голова в.о. зав. кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної  

хімічної технології к.т.н. доцент Толстопалова Н.М. 
Члени к.х.н. доцент Супрунчук В.І. 

к.т.н. ст. викладач Лапінський А.В. 

Хімічні технології органічних речовин 
Голова зав. кафедри органічної хімії та технології органічних речовин 

д.х.н. проф. Фокін А.А. 
Члени к.х.н. доцент Родіонов В.М.  

асист. Шамота Т.В. 

Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок 
Голова зав. кафедри фізичної хімії д.т.н. проф. Чигиринець О.Е. 
Члени к.т.н. доцент Єфімова В.Г.  

к.т.н. доцент Воробйова В.І.  

Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів 
Голова зав. кафедри технології електрохімічних виробництв д.т.н. проф. Лінючева О.В. 
Члени  к.х.н. проф. Погребова І.С. 

к.т.н. доцент Мотронюк Т.І. 
к.х.н. доцент Бик М.В. 

Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів 
Голова зав. кафедри хімічної технології кераміки та скла 

д.х.н. чл.-кор. НАН України Корнілович Б.Ю. 
Члени  к.т.н. професор Племянніков М.М. 

к.х.н. доцент Спасьонова Л.М. 



Хімічні технології неорганічних та органічних зв’язуючих композиційних 
матеріалів 
Голова зав. кафедри хімічної технології композиційних матеріалів 

д.т.н. проф. Свідерський В.А. 
Члени д.т.н. професор Черняк Л.П. 

к.т.н. доцент Глуховський В.В. 
д.т.н. професор Пєтухов А.Д. 
к.т.н. доцент Миронюк О.В. 

Склад підкомісій з додаткового вступного випробування за освітніми програмами: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва 
Голова в.о. зав. кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів 

к.т.н. доцент Бойко Т.В. 
Члени д.т.н. професор Яблонський Г.С. 

к.т.н. доцент Бондаренко С.Г. 
к.т.н. доцент Сангінова О.В. 
к.т.н. доцент Складанний Д.М. 
к.т.н. доцент Шахновський А.М. 

161 Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення, Хімічні технології 
органічних речовин, Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок, 
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів Хімічні технології 
неорганічних керамічних матеріалів Хімічні технології неорганічних та 
органічних зв’язуючих композиційних матеріалів 
Голова: зав. кафедри загальної та неорганічної хімії, 

д.х.н. професор Андрійко О.О. 
Члени: к.х.н. доцент каф. З та НХ Потаскалов В.А. 

к.х.н. доцент каф. ОХ та ТОР Родіонов В.М. 
к.т.н. доцент каф. ФХ Єфімова В.Г.  
к.т.н. ст. викладач каф. ТНР та ЗХТ Лапінський А.В. 

Склад підкомісії з іноземних мов: 

Англійська мова: 
викладач каф. АМТС №1 Шніп Ю.В.  
викладач каф. АМТС №1 Моренцова А.В.  
викладач каф. АМТС №1 Бобровник С.М.  

Німецька мова: 
ст. викладач каф. ТППНМ Башук Н.П. 

Французька мова: 
канд. філол. наук доц. каф. ТППФМ Космацька Н.В. 
канд. пед. наук доц. каф. ТППФМ Школяр Л.В. 
ст. викладач каф. ТППФМ Шумченко Т.І. 

 

Декан ХТФ      І.М. Астрелін 
 


