Склад Вченої ради університету
1

Поркуян Ольга Вікторівна - д.т.н., проф., ректор університету, Голова Вченої ради

2

Марченко Дмитро Миколайович - д.т.н., проф., перший проректор університету,
заступник Голови вченої ради
Потапенко Едуард Володимирович - д.т.н., доц., проректор з наукової роботи

3

5

Рязанцев Олександр Іванович - д.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи
та міжнародної діяльності
Федоров Андрій Юрійович - проректор з адміністративно-господарчої роботи

6

Бєлоусова Любов Іванівна - к.е.н., доц., головний бухгалтер

7

Арсентьєва Олена Сергіївна - к.ю.н., доц., декан юридичного факультету

8

Архипов Олександр Геннадійович - д.т.н., проф. зав. кафедри машинознавства та
обладнання промислових підприємств
Бойко Григорій Олексійович - к.т.н., доц., начальник НДЧ, Вчений секретар

4

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бондаренко Галина Петрівна - к.пед.н., доц., зав. кафедри української філології та
журналістики
Бохонкова Юлія Олександрівна - д.психол.н., проф., зав. кафедри психології та
соціології
Брежнєв Олександр Михайлович - к.т.н., доц., директор центру дистанційного
навчання
Бузько Ірина Романівна - д.е.н., проф., заф. кафедри міжнародних економічних
відносин
Галгаш Руслан Анатолійович - к.е.н., доц., директор Інституту економіки і управління
Галстян Андрій Генрійович - д.х.н., проф., декан факультету хімічних наук Інституту
хімічних технологій СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Глікін Марат Аронович - д.т.н., проф., завідувач кафедри технологій речовин, палива і
полімерів

19

Голубенко Олександр Леонідович - д.т.н., проф., заслужений професор університету
Горбунов Микола Іванович - д.т.н., проф., професор кафедри залізничного,
автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин
Єпіфанова Ольга Вікторівна - к.т.н., доц., директор наукової бібліотеки

20

Єременко Олександр Михайлович - д.філос.н., проф., зав. кафедри філософії

21

24

Жидков Андрій Борисович - к.т.н., доц., директор відокремленого підрозділу
«Науково-дослідний інститут «Іскра» СНУ ім. В.Даля
Жученко Євген Володимирович - директор Сєвєродонецького хіміко-механічного
технікуму СНУ ім. В.Даля
Завацька Наталія Євгенівна - д.псих.н., проф., зав. кафедри практичної психології та
соціальної роботи
Костирко Лідія Андріївна - д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та банківської справи

25

Кудрявцев Сергій Олександрович - к.т.н., доц. декана факультету інженерії

18

22
23

34

Кузьменко Сергій Валентинович - к.т.н., доц., в.о. директора інституту транспорту і
логістики
Крсек Ольга Євгенівна - к.філ.н., доц. зав. кафедри іноземних мов та мовної комунікації
Лорія Марина Геннадіївна – к.т.н., доц., голова профспілки викладачів та
співробітників університету
Мазнєв Євген Олександрович - к.т.н., доц., зав. кафедри легкої і харчової
промисловості
Митрохін Сергій Олександрович - к.т.н., доц., декан факультету інформаційних
технологій таелектроніки
Михайлюк Віталій Павлович - д.і.н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії та історії
України
Мичко Анатолій Андрійович - д.т.н., проф., професор кафедри легкої і харчової
промисловості
Моргачов Ілля Вікторович - к.е.н., директор Інституту післядипломної освіти і
дистанційного навчання
Нескородєва Ніна Миколаївна - начальник навчального відділу

35

Овчаренко Євген Іванович - д.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту і маркетингу

36

Скарга-Бандурова Інна Сергіївна - д.т.н., доц. зав. кафедри комп’ютерної інженерії

37

Смолій Вікторія Миколаївна - д.т.н., проф. зав. кафедри електронних апаратів

38

Стенцель Йосип Іванович - д.т.н., проф., зав. кафедри комп’ютерно-інтегрованих
систем управління
Суворін Олександр Вікторович - д.т.н., проф. зав. кафедри хімічної інженерії та
екології
Татарченко Галина Олегівна - д.т.н., проф. зав. кафедри міського будівництва і
господарства
Тімошин Анатолій Сергійович - к.ф-м.н., доц., директор Інституту хімічних технологій
СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне);
Целіщев Олексій Борисович - к.т.н., доц., директор Інституту міжнародних відносин
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39
40
41
42

45

Федорова Олена Вікторівна - к.е.н., доц., декан факультету гуманітарних наук,
психології та педагогіки
Шабрацький Віктор Іванович - к.т.н .доц., декан факультету хімічних та
інформаційних систем Інституту хімічних технологій СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Шевченко Галина Павлівна – д.пед.н., проф., зав. кафедри педагогіки

46

Золотар Степан Андрійович - студент групи ЮІ-331 юридичного факультету

47

Москаленко Тетяна Сергіївна – студентка групи ЕК-741 Інституту економіки і
управління
Михайлюк Аліна Володимирівна – студентка ТЛ-231 Інституту транспорту і логістики

43
44

48
49

50

Панасенко Олександра Олександрівна - студентка групи КІ-11дм факультету
інформаційних технологій та електроніки, Голова Координаційної ради студентського
самоврядування
Смалій Василь Вікторович - студент групи ХТ-13д факультету хімічної інженерії.

