Додаток
до наказу від 0 2- 01/2.02,1 №
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П ерсональний склад вченої ради П ІК Д С ЗУ

№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Прізвище,
ім ’я по-багьковіі

Войтович Радмила
Василівна
Линдюк Олена
Анатоліївна
Сухомлин Віктор
Борисович

Висоцька Олена
Г еоргіївна
Ковбаско Ольга
Миколаївна
Слюсар Людмила
Анатоліївна
Колєснік Лідія
Максимівна
Дмитренко Геннадій
Васильович

Посада,
науковий ступінь, вчене звання

голова вченої ради, ректор ІПК ДСЗУ, доктор наук з
державного управління, професор
проректор з науково-педагогічної роботи, доктор наук з
державного управління
проректор з соціально-економічних та адміністра
тивних питань, заступник голови профспілкового
комітету первинної профспілкової організації ІГІК
ДСЗУ, кандидат наук з державного управління
заступник головного бухгалтера
учений секретар, кандидат технічних наук, доцент
провідний бібліограф

голова ради Наукового товариства аспірантів,
докторантів і молодих вчених ІПК ДСЗУ
завідувач
кафедри
публічного
управління
та
адміністрування, доктор наук з державного управління,
доцент
Калініна Світлана
завідувач
кафедри
теоретичної та
прикладної
економіки, доктор економічних наук, професор
Петрівна
завідувач кафедри психології, доктор медичних наук,
Пріб Гліб
Анатолійович
професор
Прудиус Леся Василівна завідувач кафедри управління персоналом та економіки
праці, доктор наук з державного управління
завідувач кафедри іноземних мов та міжкультурних
Тимощук Ірина
комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент
Володимирівна
професор
кафедри
теоретичної та прикладної
Савченко Василь
економіки, доктор економічних наук, професор
Антонович
завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з
Бєльска Тетяна
державного управління, доцент
Валентинівна
професор кафедри менеджменту, доктор економічних
Лутай Лариса
наук, професор
Анатоліївна
І

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Руженський Микола
Мусійович
Надрага
Василь Іванович
Турчак Дмитро
Васильович
Смирнова Олена
Павлівна
Матвієнко Лариса
Іванівна
Синенко Світлана
Іванівна
Масик Марія Зіновіївна

23.

Плисенко Галина
Павлівна

24.

Опанащук Петро
Володимирович

25.

Тривайло Андрій
Юрійович

26.

Венгер Ірина
Олександрівна
Лелюк Ольга Юріївна

27.
28.
29.
30.

Ємельянов Володимир
Романович
Нестеряк Юрій
Васильович
Ходорчук Анастасія
Сергіївна

професор кафедри менеджменту, доктор економічних
наук, доцент
професор кафедри управління персоналом та економіки
праці, доктор економічних наук, професор
доцент
кафедри
публічного
управління
та
адміністрування,
кандидат
наук з державного
управління
доцент кафедри психології, кандидат філософських
наук, доцент
доцент кафедри психології, кандидат психологічних
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 наук з державного управління
завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії
інституційного забезпечення діяльності державної
служби зайнятості та партнерської взаємодії з
роботодавцями, кандидат економічних наук
завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії
соціальних досліджень
ринку
праці,
кандидат
історичних наук, доцент
завідувач Центру підвищення кваліфікації керівних
працівників та спеціалістів державної служби
зайнятості, кандидат економічних наук, доцент
завідувач відділу міжнародних зв’язків та організації
документообігу
завідувач
відділу
навчально-методичної роботи,
ліцензування та акредитації освітньої діяльності
начальник юридичного відділу
завідувач Центру медіакомунікації та зав’язків з
громадськістю, доктор наук з державного управління
студентка четвертого курсу бакалаврату спеціальності
«Психологія», голова студентського самоврядування
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