


Секція 11 – Інформаційні та телекомунікаційні технології 

Керівник секції – Алексєєв Михайло Олександрович, д.т.н., декан факультету інформаційних 

технологій 

Секретар – Мєшков Вадим Ігорович, ст.викл. кафедри безпеки інформації та телекомунікацій 

e-mail: mieshkov.v.i@nmu.one 
 

Секція 12 – Автоматизація та інформаційно-вимірювальні системи 
Керівник секції – Бубліков Андрій Вікторович – д.т.н, завідувач кафедри кіберфізичних та 
інформаційно-вимірювальних систем, e-mail: bublikov.a.v@nmu.one  
Секретар – Глухова Наталія Вікторівна, к.т.н, доцент кафедри кіберфізичних та інформаційно-
вимірювальних систем 
тел.: (068)4093208, e-mail: hlukhova.n.v@nmu.one 
 
Секція 13 – Економіка і управління у промисловості 
Керівник секції – Трифонова Олена Василівна, д.е.н., професор, декан факультету менеджменту 
Секретар – Терехов Євген Володимирович, к.е.н., доцент кафедри прикладної економіки, 
підприємництва та публічного управління,  
тел.: (066) 383 05 51, e-mail: terekhov.ye.v@nmu.one 
 
Секція 14 – Гуманітарні науки 
Керівник секції – Пазиніч Юлія Миколаївна, к.політ.н., доцент кафедри філософії і педагогіки 
Секретар – Нестерова Ольга Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри перекладу 
тел.: (067) 393 56 15, e-mail: jpazynich@ukr.net 
 
Секція 15 – Інжиніринг та дизайн 
Керівник секції – Заболотний Костянтин Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інжинірингу 
дизайну в машинобудуванні. 
тел.: (050)340 02 01, e-mail: zabolotnyi.k.s@nmu.one  
Секретар – Панченко Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедр інжинірингу та дизайну в 
машинобудуванні.  
e-mail: panchenko.o.v@nmu.one  
 
Секція 16 – Гірнича промисловість та геоінженерія 
Керівник секції – Яворський Андрій Васильович, к.т.н., доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 
Секретар – Саїк Павло Богданович - к.т.н., доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 
тел.: (050)559 58 58, e-mail: saik.nmu@gmail.com 
 
Секція 17 – Публічне управління та адміністрування 
Керівник секції – Вагонова Олександра Григорівна, д.е.н., зав. кафедри прикладної економіки, 
підприємництва та публічного управління 
Секретар – Лола Вікторія Василівна, доцент каф. прикладної економіки, підприємництва та 
публічного управління; 
тел.:(099) 257 45 52 e-mail: lola.v.v@nmu.one 
 
Секція 18 – Право 
Керівник секції – Ільющенко Ганна Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права 
Секретар – Світличний Олексій Олексійович, к.ю.н., доцент кафедри публічного права 
тел.: (096) 092-13-33, e-mail: iliushchenko.h.v@nmu.one 
 
Секція 19 – Матеріалознавство та технічна естетика 
Керівник секції – Колосов Дмитро Леонідович  – д.т.н, завідувач кафедри будівельної, теоретичної та 
прикладної механіки 
Секретар – Федоскіна Олена Валеріївна – асистент кафедри основ конструювання механізмів і 
машин, 
e-mail: fedoskina.o.v@nmu.one  
 
Секція 20 – Мовознавчі та літературознавчі дискурсивні практики  
Керівник секції – Біляцька Валентина Петрівна – д.філол.н, професор кафедри філології та мовної 
комунікації 
Секретар – Луценко Валентина Іванівна – к.пед.н., доцент кафедри філології та мовної комунікації 
тел.: (095) 407 63 53, e-mail: dnipromovantu@gmail.com 
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