Персональний склад вченої ради ІПК ДСЗУ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

Прізвище,
ім’я по-батькові
Войтович Радмила
Василівна
Ворона Петро
Васильович
Колесник Ірина
Анатоліївна
Мельник Валентина
Анатоліївна
Сухомлин Віктор
Борисович
Ковбаско Ольга
Миколаївна
Лежнюк Ольга
Дмитрівна
Білик Катерина
Андріївна
Свінціцька Надія
Едуардівна
Пріб Гліб
Анатолійович
Кожем’якіна Світлана
Миколаївна
Лутай Лариса
Анатоліївна
Черкасов Андрій
Володимирович
Тимощук Ірина
Володимирівна
Діденко Ніна
Григорівна

Посада,
науковий ступінь, вчене звання
голова вченої ради, ректор ІПК ДСЗУ, доктор наук з
державного управління, професор
перший проректор, доктор наук з державного
управління, доцент
проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат
економічних наук, доцент
проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат
економічних наук, доцент
завідувач центру підвищення кваліфікації керівних
працівників та спеціалістів державної служби
зайнятості
учений секретар, кандидат технічних наук, доцент
головний бухгалтер
завідувач бібліотеки
начальник юридичного відділу

завідувач кафедри психології та соціальної роботи,
доктор медичних наук, професор
завідувач кафедри теоретичної та прикладної
економіки, доктор економічних наук, доцент
завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних
наук, професор
завідувач кафедри управління персоналом та
економіки праці, доктор економічних наук, доцент
завідувач кафедри іноземних мов та міжкультурних
комунікацій, кандидат педагогічних наук
професор кафедри публічного управління та
адміністрування, доктор наук з державного управління,
професор
Дубич Клавдія
провідний науковий співробітник проблемної науковоВасилівна
дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку
праці, доктор наук з державного управління, доцент
Фоміцька Надія
професор кафедри публічного управління та
Василівна
адміністрування, кандидат наук з державного
управління, доцент
Баришніков Володимир професор кафедри публічного управління та
Миколайович
адміністрування, кандидат технічних наук, доцент
Руженський Микола
професор кафедри менеджменту, доктор економічних

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

Мусійович
Калініна Світлана
Петрівна
Надрага
Василь Іванович
Смирнова Олена
Павлівна
Матвієнко Лариса
Іванівна
Савчук Марина
Володимирівна
Синенко Світлана
Іванівна
Балашова Наталя
Володимирівна

наук, доцент
професор кафедри управління персоналом та
економіки праці, доктор економічних наук, професор
професор кафедри управління персоналом та
економіки праці, доктор економічних наук, доцент
доцент кафедри психології та соціальної роботи,
кандидат філософських наук, доцент
професор кафедри психології та соціальної роботи,
кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
завідувач підготовчого відділення для іноземців та осіб
без громадянства, кандидат педагогічних наук
завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії з
професійної орієнтації та професійного навчання
безробітних, кандидат економічних наук
Вітряк Тетяна Борисівна завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії
інституційного забезпечення діяльності державної
служби зайнятості та партнерської взаємодії з
роботодавцями, кандидат економічних наук
Опанащук Петро
завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії
Володимирович
соціальних досліджень ринку праці, кандидат
історичних наук, доцент
Федоренко Валентин
науковий співробітник проблемної науково-дослідної
Григорович
лабораторії з професійної орієнтації та професійного
навчання безробітних, доктор економічних наук,
професор
Пахомова Мілана
завідувач науково-дослідної частини з підготовки
Володимирівна
наукових кадрів вищої кваліфікації
Тривайло Андрій
завідувач Центру науково-педагогічних досліджень та
Юрійович
удосконалення бізнес-освіти і підприємництва,
кандидат економічних наук, доцент
Завиніченко Людмила
завідувач навчально-методичного відділу
Миколаївна
Співак Лілія
начальник відділу кадрів
Миколаївна
Ходорчук Анастасія
студентка другого курсу бакалаврату спеціальності
Сергіївна
«Психологія», голова студентського самоврядування

