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№ Прізвище, ім’я, по
п/п
батькові
1 Худолей Вероніка
Юріївна
2

3

4
5

6
7
8

9

10

Науковий ступінь, Обраний чи
за посадою
вчене звання
Ректор ЗВО «МНТУ»
доктор
за
економічних наук, посадою
(Голова Вченої ради)
професор
Калінічева Галина
проректор з науковокандидат
за
Іванівна
методичної роботи ЗВО
історичних наук, посадою
«МНТУ» (заступник Голови
доцент
Вченої ради)
Бугай Владислав
Президент ЗВО «МНТУ» кандидат технічних
за
Юрійович
наук, доцент,
посадою
професор МНТУ
Барильська Тетяна начальник відділу навчально- доцент МНТУ
за
Антонівна
організаційної роботи
посадою
Бобришев Євген
ректор Чернігівського
кандидат
за
Сергійович
інституту інформатики,
економічних наук, посадою
бізнесу і права ЗВО «МНТУ»
доцент
Бороденко Наталія
начальник відділу
б/с
обраний
Дмитрівна
ліцензування та акредитації
Глушко Надія
директор Фахового коледжу
кандидат
за
Василівна
ЗВО «МНТУ»
педагогічних наук посадою
Гнатюк Наталія
ректор Луцького
кандидат
за
Євгенівна
біотехнічного інституту ЗВО педагогічних наук, посадою
«МНТУ»
доцент
Демченко
проректор з навчальної
кандидат наук з
за
Олександра
роботи ЗВО «МНТУ»
державного
посадою
Леонідівна
управління
Єрмаков Максим Адміністратор бази ЄДЕБО
обраний
Анатолійович
ЗВО «МНТУ»
Посада

11

Забарний Григорій
Григорович

12

Заліток Людмила
Михайлівна

13

Копочинська Юлія
Володимирівна

14

Коротун Тетяна
Михайлівна

15

Кухтик Станіслав
Володимирович

16

Кухтик Тамара
Василівна

17

Лавриненко Сергій
Іванович

18

Наторіна Альона
Олександрівна

19

Нечай Анна
Анатоліївна
Оладько Катерина
Володимирівна

20

кандидат
юридичних наук,
доцент
директор наукової бібліотеки
кандидат
ЗВО «МНТУ»
педагогічних наук,
старший науковий
співробітник
завідувач кафедри фізичної
кандидат наук з
терапії
фізичного
виховання і спорту,
доцент
доцент кафедри
кандидат фізико –
комп’ютерних наук та
математичних
інженерії програмного
наук, доцент
забезпечення, гарант освітньої
програми
проректор з міжнародних
кандидат
зв’язків та розвитку ЗВО
юридичних наук
«МНТУ»
ректор Донбаського інституту доктор технічних
техніки і менеджменту ЗВО
наук, професор
«МНТУ»
ректор Полтавського
кандидат
інституту бізнесу ЗВО
географічних наук,
«МНТУ»
доцент
завідувач кафедри
кандидат
міжнародної економіки,
економічних наук
обліку та фінансів
завідувач кафедри права
доктор юридичних
наук, доцент
начальник відділу кадрів та
б/с
архівної справи ЗВО «МНТУ»

обраний
за
посадою
за
посадою
обраний

за
посадою
за
посадою
за
посадою
за
посадою
за
посадою
обраний

головний бухгалтер ЗВО
б/с
за
«МНТУ»
посадою
22
завідувач кафедри
доктор
за
менеджменту та публічного економічних наук, посадою
адміністрування
доцент
(учений секретар)
23 Туровець Марія – представник студентського
б/с
обраний
Анастасія Віталіївна
самоврядування ЗВО
«МНТУ»
Учений секретар Закладу вищої освіти
«Міжнародний науково – технічний
університет імені академіка Юрія Бугая»
д.е.н., доц. Тульчинський Р.В.
21

Співак Тетяна
Володимирівна
Тульчинський
Ростислав
Володимирович

професор кафедри права,
гарант освітньої програми

Склад Вченої ради
Худолей Вероніка Юріївна

Ректор ЗВО «МНТУ»

Калінічева Галина Іванівна)

проректор з науково-методичної роботи ЗВО «МНТУ»

Бугай Владислав Юрійович

Президент ЗВО «МНТУ»

Барильська Тетяна Антонівна

начальник відділу навчально-організаційної роботи

Бобришев Євген Сергійович
права ЗВО «МНТУ»

ректор Чернігівського інституту інформатики, бізнесу і

Бородєнко Наталія Дмитрівна

начальник відділу акредитації та ліцензування

Глушко Надія Василівна

директор коледжу ЗВО «МНТУ»

Гнатюк Наталія Євгенівна

ректор Луцького біотехнічного інституту ЗВО «МНТУ»

Демченко
Олександра Леонідівна

проректор з навчальної роботи ЗВО «МНТУ»

Єрмаков
Максим Анатолійович
«МНТУ»

відповідальний секретар приймальної комісії ЗВО

Забарний Григорій Григорович

гарант освітньої програми

Заліток Людмила Михайлівна

директор наукової бібліотеки ЗВО «МНТУ»

Копочинська
Юлія Володимирівна

завідувач кафедри фізичної терапії

Коротун Тетяна Михайлівна

гарант освітньої програми

Кухтик
Станіслав Володимирович
«МНТУ»

проректор з міжнародних зв’язків та розвитку ЗВО

Кухтик Тамара Василівна
ЗВО «МНТУ»

ректор Донбаського інституту техніки і менеджменту

Лавриненко Сергій Іванович

ректор Полтавського інституту бізнесу ЗВО «МНТУ»

Наторіна
Альона Олександрівна
фінансів

завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та

Нечай Анна Анатоліївна

завідувач кафедри права

Оладько

Катерина Володимирівна
«МНТУ»

начальник відділу кадрів та архівної справи ЗВО

Співак Тетяна Володимирівна

головний бухгалтер ЗВО «МНТУ»

Тульчинський Ростислав
Володимирович
адміністрування

завідувач

Туровєць Марія – Анастасія
Віталіївна
«МНТУ»

представник

кафедри

менеджменту

студентського

та

публічного

самоврядування

ЗВО

