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Група забезпечення якості освітньої програми 

"МЕТАЛУРГІЯ" 

підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 

п/ 

п 

 

Прізвище, ім’я, по- 

батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 
звання 

 
Посада 

 

Обов'язки члена 

групи 

1. Камкіна 
Людмила Володимирівна 

д.т.н., 
професор 

декан металургійного 
факультету 

гарант освітньої 
програми 

2. Нізяєв 
Костянтин Георгійович 

д.т.н., 

професор 

в.о. завідувача кафедри 

металургії чавуну і сталі 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 

3. Мамешин 
Валерій Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри металургії 
чавуну і сталі 

вчений секретар 
групи 

4. Гладких 
Володимир Андрійович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
електрометалургії 

член групи 

5. Мяновська 

Яна Валеріївна 

к.т.н., 

доцент 

доцент кафедри теорії 

металургійних процесів та 
хімії 

член групи 

6. Тараканов 
Аркадій Костянтинович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
металургії чавуну і сталі 

член групи 

7. Дейнеко 
Леонід Миколайович 

д.т.н., 

професор 

завідувач кафедри 

термічної обробки металів 
ім. К.Ф. Стародубова 

член групи 

8. Хричиков 
Валерій Євгенович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри 
ливарного виробництва 

член групи 

9. Бабаченко 
Олександр Іванович 

д.т.н. директор ІЧМ НАНУ член групи 

10. Стовпченко 

Ганна Петрівна 

д.т.н., 

професор 

провідний науковий 

співробітник відділу 

фізико-металургійних 

проблем електрошлакових 

технологій інституту 

електрозварювання 
ім. Є.О. Патона 

член групи 

11. Семенов 
Олександр Дмитрович 

- аспірант кафедри 

матеріалознавства 
ім. Ю.М. Тарана-Жовніра 

член групи 

12. Серженко 
Іванна Олегівна 

- аспірант кафедри 
ливарного виробництва 

член групи 

13. Рубан 
Володимир 

Олександрович 

- аспірант кафедри 

металургії чавуну і сталі 

член групи 

14. Володько 
Костянтин Русланович 

- аспірант кафедри 
металургії чавуну і сталі 

член групи 
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№ 

п/ 

п 
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батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене 
звання 

 
Посада 

 

Обов'язки члена 

групи 

15. Єфімов 
Владислав Андрійович 

- аспірант кафедри теорії 

металургійних процесів та 
хімії 

член групи 

16. Гарбуз 
Дмитро Вадимович 

- аспірант кафедри термічної 

обробки 
ім. К.Ф. Стародубова 

член групи 

17. Пушкаренко 
Микита Володимирович 

- аспірант кафедри 
металургії чавуну і сталі 

член групи 

18. Киричок 
Владислав Сергійович 

- аспірант кафедри теорії 

металургійних процесів та 
хімії 

член групи 

 

 

Гарант освітньої програми Людмила КАМКІНА 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. завідувача кафедри 

"Металургії чавуну і сталі" Костянтин НІЗЯЄВ 

 

Завідувач кафедри "Теорії 
металургійних процесів та хімії" Дмитро КОВАЛЬОВ 

Завідувач кафедри "Електрометалургії" Михайло ГАСИК 

Завідувач кафедри "Ливарне виробництво" Валерій ХРИЧИКОВ 
 

В.о. завідувача кафедри "Покриттів, 

композиційних матеріалів 

та захисту металів" Ірина РОСЛИК 

 

Завідувач кафедри "Екології, 

теплотехніки та охорони праці" Олександр ЄРЬОМІН 

 

Завідувач кафедри 

"Термічної обробки металів 
ім. К.Ф. Стародубова" Леонід ДЕЙНЕКО 

 


