
 
Секція 1 – Технології видобутку корисних копалин 
Керівник секції – Коровяка Євгеній Анатолійович – к.т.н., завідувач кафедри нафтогазової інженерії та 
буріння 
Секретар – Дмитрук Олена Олександрівна - асистент кафедри нафтогазової інженерії та буріння 
тел.: (056)756-00-42, e-mail: koroviakaye@gmail.com, vasilenkoelena20@ukr.net  
 
Секція 2 – Збагачення корисних копалин 
Керівник секції – Пілов Петро Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри збагачення корисних 
копалин 
Секретар – Машкова Тетяна Юріївна – асистент  кафедри збагачення корисних копалин 
тел.: (0562)  46-99-84, e-mail: nmu-ty@yandex.ru 
 
Секція 3 – Технології машинобудування 
Керівник секції – Проців Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій 
машинобудування та матеріалознавства 
Секретар – Дербаба Віталій Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри технологій машинобудування та 
матеріалознавства 
тел.: (056) 756-09-04, e-mail: derbaba.v.a@nmu.one 
 
Секція 4 – Гірнича механіка 
Керівник секції – Самуся Володимир Ілліч – д.т.н., професор, завідувач кафедри гірничої механіки 
Секретар – Ільїна Інна Сергіївна – к.т.н., доцент кафедри гірничої механіки 
тел.: (0562) 47-05-36, e-mail: is.iljina@gmail.com 
 
Секція 5 – Автомобільний транспорт 
Керівник секції – Крівда Віталій Валерійович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і автомобільного 
господарства, тел.: (056)373-07-01, e-mail: vitaliy.krivda@gmail.com 
Секретар – Лагошна Олена Олександрівна, асистент кафедри ААГ, e-mail: auto.nmu@gmail.com 
 
Секція 6 – Геодезія та землеустрій 
Керівник секції – Рябчій Владислав Валерійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії 
Секретар – Трегуб Юлія Євгенівна, асистент кафедри геодезії, тел.: (056) 373-07-20,  
e-mail: department_geodesy@mail.ua 
 
Секція 7 – Будівництво, геотехніка і геомеханіка 
Керівник секції – Солодянкін Олександр Вікторович, д.т.н., професор кафедри будівництва, геотехніки 
та геомеханіки 
Секретар – Дараган Тетяна Вікторівна, аспірантка кафедри БГГМ, тел.: (098) 126-65-20,  
e-mail: alex.solodyankin@gmail.com 
 
Секція 8 – Науки про Землю 
Керівник секції – Загриценко Аліна Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної 
геології. 
Секретар – Приходченко Дмитро Васильович, к.г.н., доц. кафедри загальної та структурної геології. 
тел.: (056) 756-09-61, e-mail: alinanik@bigmir.net 
 
Секція 9 – Безпека праці 

Керівник секції – Чеберячко Юрій Іванович, д.т.н,  професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки. 
Секретар – Столбченко Олена Володимирівна, к.т.н, доцент кафедри аерології та охорони праці. 
тел.: (0562) 373-07-66, e-mail: elena_aot@ukr.net 
 
Секція 10 – Екологічні проблеми регіону 
Керівник секції – Павличенко Артем Володимирович, д.т.н., зав. кафедри екології та технологій захисту 
навколишнього середовища 
Секретар – Ґрунтова Валентина Юріївна, асистент  кафедри ЕТЗНС 
тел.: (0562)7560016, e-mail: artem241@ukr.net 
 
 
 
Секція 11 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Керівник секції – Ципленков Дмитро Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри електротехніки 
Секретар – Кириченко Марина Сергіївна, асистент кафедри електроенергетики 
тел.: (056) 373-07-43, e-mail: dmytriyts@gmail.com 
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Секція 12 – Автоматизація, метрологія та інформаційні технології 
Керівник секції – Ткачов Віктор Васильович – д.т.н, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних 
систем 
Секретар – Бубліков Андрій Вікторович, к.т.н, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем 
тел.: 096-761-57-11, e-mail: bublikov.a.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.: (0562) 47-03-30,  
e-mail: terekhov.ye.v@nmu.one  
 
Секція 14 – Гуманітарні проблеми освіти 
Керівник секції – Пазиніч Юлія Миколаївна, к.політ.н., доцент кафедри філософії і педагогіки 
Секретар – Нестерова Ольга Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри перекладу 
тел.: (0562)  47-02-11, e-mail: jpazynich@ukr.net 
 
Секція 15 – Інжиніринг та дизайн 
Керівник секції – Заболотний Костянтин Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інжинірингу та 
дизайну в машинобудуванні. тел.+ 380503400201, 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 підземної розробки корисних 
копалин 
Секретар – Саїк Павло Богданович - к.т.н., доцент кафедри підземної розробки корисних копалин 
тел.: (0562)46-90-47, 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 – Горпинич Олександр Володимирович - доцент каф. прикладної економіки, підприємництва 
та публічного управління. 
тел.: (0562) 47-03-30, e-mail: gorpyal@gmail.com 
 
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.: (056) 373-07-85, e-mail: kafedrakpk@gmail.com 
 
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, 
тел.: (0562) 46-90-06, (0562) 46-99-95 
e-mail: rmvntudp@gmail.com 
 
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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