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П.І.Б. відповідальної особи 

за прийом документів і 

оформлення особових справ 

П.І.Б. відповідальної особи 

за внесення даних до Єдиної 

державної електронної бази з питань 

освіти 

П.І.Б. відповідальної особи 

за реєстрацію договорів про навчання 

та договорів про надання платної 

освітньої послуги 

Механіко-математичний факультет 

Талатинова О.К., 

інженер 1-ї категорії   

Хоменко С.І.,  

інженер 1-ї категорії 

Талатинова О.К.,  

інженер 1-ї категорії   

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики 

Грабовська Л.А.,  

фахівець  інформаційно-

обчислювального 

сектора  

Сімянчук І.Ю.,  

провідний інженер кафедри 

інтелектуальних програмних 

систем 

Грабовська Л.А.,  

фахівець  інформаційно-

обчислювального сектора  

Факультет інформаційних технологій 

Стасік В.В.,  

провідний фахівець 

Фізичний факультет 

Смалюк А.П.,  

інженер І категорії 

Булейко В.І.,  

провідний фахівець ІОЦ 

Смалюк А.П.,  

інженер І категорії 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, 

ННІ високих технологій 

Тараненко А. В.,  

провідний інженер 

Хімічний факультет 

Нікітіна Н. В.,  

провідний інженер 

Наумова Д. Д.,  

асистент 

ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Заболотна О.І.,  

фахівець І категорії 

ННІ «Інститут геології» 

Соловйова О. З.,  

інженер кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 

Історичний факультет 

Потіха Л.М.,  

фахівець І категорії 

Економічний факультет 

Радченко Л.М.,  

інженер І категорії навчально-організаційного сектору по забезпеченню навчального процесу 

економічного факультету 
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П.І.Б. відповідальної особи 

за прийом документів і 

оформлення особових справ 

П.І.Б. відповідальної особи 

за внесення даних до Єдиної 

державної електронної бази з питань 

освіти 

П.І.Б. відповідальної особи 

за реєстрацію договорів про навчання 

та договорів про надання платної 

освітньої послуги 

Філософський факультет 

Кириленко Г.М.,  

провідний фахівець 

ННІ філології 

Бойчук Н.О.,  

старший лаборант 

Вдовиченко Т.Г.,  

провідний фахівець 

Вдовиченко Т.Г.,  

провідний фахівець  

ННІ журналістики 

Цимбаленко Є.С., заступник директора  

Географічний факультет 

Ткачук С.М.,  

фахівець І категорії 

Ковальчук Н.В.,  

провідний інженер ІОЦ 

Малихіна Т.М.,  

провідний інженер 

ННІ права 

Малюга Л.Ю.,  

д.ю.н. доц. 

Факультет психології 

Квітковська Л.Г.,  

фахівець першої категорії 

Факультет соціології 

Наконечна С.В.,  

інженер І категорії 

Бастіна І.О.,  

програміст І категорії 

ННІ міжнародних відносин 

Корнійчук Г.О.,  

провідний інженер 

ННІ публічного управління та державної служби 

Кравчук Т.О.,  

провідний фахівець 

Криворучко І.В.,  

провідний фахівець 

Сіденко С.О.,  

провідний фахівець 

Військовий інститут 

Савчинська Н.Ю.,  

старший науковий співробітник науково-організаційного відділення 

 


