
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувачу обов’язки директора 

Департаменту освіти і науки  

Запорізької обласної державної 

адміністрації 

Олені СОРОЧЕНКО 

 
Щодо складу журі обласного етапу 

конкурсу учнів-членів МАН 

 

Шановна пані Олено! 

 

У відповідності до наказу Департаменту освіти і науки за 474 від 28.10.2021 

року направляємо пропозиції до складу журі обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України. Інформація надсилається в електронному вигляді. 

 
Додаток: на 6 арк. в 1 прим. 

 

 

Виконуючий обов’язки 

ректора університету, доцент                                             Олександр ЛОМЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юрій ПРУС. 

Тел. 098-42-99-123 



Додаток до листа   

за №______ від ____ ____________ 2021 р. 

 

Пропозиції до складу журі  

 

ПІБ 

Посада/ 

науковий ступінь/ 

вчене звання 

Наукове 

відділення 
Секція Телефон e-mail 

Шарова 

Тетяна 

Михайлівна 

Професор кафедри 

суспільно-гуманітарних 

наук, д.філол.н., проф. 

Літературознавс

тва, 

фольклористики 

та 

мистецтвознавст

ва 

Українська 

література 
0977388355 tetiana.sharova@tsatu.edu.ua 

Адамович 

Анастасія 

Євгенівна 

Доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних 

наук, к.філолог.н., доц. 

Літературознавс

тва, 

фольклористики 

та 

мистецтвознавст

ва 

Зарубіжна 

література 
0965449796 naka.adamovich80@gmail.com 

Шлєіна 

Людмила 

Іванівна 

Старший викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних наук,  

PhD пед.н. 

Літературознавс

тва, 

фольклористики 

та 

мистецтвознавст

ва 

Фольклорист

ика 
0976953942 ludmillabach@ukr.net 

Землянська 

Аліна 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних 

наук, к.філолог.н., доц. 

Літературознавс

тва, 

фольклористики 

та 

Літературна 

творчість 
0975338975 uzunkoleva@ukr.net 



мистецтвознавст

ва 

Максимець 

Оксана 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних 

наук, к.філолог.н., доц. 

Мовознавства 
Українська 

мова 
0677030988 on_maksimec@ukr.net 

Тітова 

Олена 

Анатоліївна 

Професор кафедри 

іноземних мов, д.пед.н., 

доц 

Мовознавства 
Англійська 

мова 
0964702918 olena.titova@tsatu.edu.ua 

Зайцева 

Наталія 

Володимирівна 

Старший викладач 

кафедри іноземних мов  
Мовознавства 

Німецька 

мова 
0677743851 nataliia.zaitseva@tsatu.edu.ua 

Виноградова 

Маргарита 

Сергіївна 

Старший викладач 

кафедри іноземних мов 
Мовознавства 

Французька 

мова 
0967409914  

margaryta.vynogradova@tsatu.edu

.ua 

Ісакова 

Олена 

Іванівна 

Доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних 

наук, к.філос.н., доц. 

Філософії та 

суспільствознав

ства 

Філософія 0969300659 0969300659@ukr.net 

Тараненко 

Галина 

Григорівна 

Доцент кафедри 

суспільно гуманітарних 

наук,/к.пед.н., доц. 

Філософії та 

суспільствознав

ства 

Соціологія 0676659933 taranenkoggg@ukr.net 

Нестеренко 

Олена 

Миколаївна 

Старший викладач 

кафедри публічного 

управління, 

адміністрування та 

права, к.юрид.н. 

Філософії та 

суспільствознав

ства 

Правознавс

тво 
0966263303 lena.kompas@ukr.net 

Сосницька 

Наталія 

Леонідівна 

Завідувач кафедри вищої 

математика і фізики,  

д пед.н., проф. 

Філософії та 

суспільствознав

ства 

фізика 

Педагогіка 
0978610640 natalia.sosnytska@tsatu.edu.ua 

mailto:natalia.sosnytska@tsatu.edu.ua


Мельник 

Олександр 

Олексійович 

Доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних 

наук, к.істор.н., доц. 

Історії 
Історія  

України 
0972229442 kafedra_ukr@ukr.net 

Михайлов 

Володимир 

Вікторович 

Завідувач кафедри 

суспільно-гуманітарних 

наук, к.істор.н., доц. 

Історії 
Історичне 

краєзнавство 
0966130872 miha_historic@ukr.net 

Даценко 

Людмила 

Миколаївна 

Професор кафедри 

геоекології і 

землеустрою, д.геолог.н., 

проф. 

Наук про землю 

Геологія, 

геохімія та 

мінералогія 

0967172035 liudmila.datsenko@tsatu.edu.ua 

Тодорова 

Людмила 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

рослинництва імені 

професора В.В. Калитки, 

к.с.-г.н., доц. 

Наук про землю 

Кліматологі

я та 

метеорологі

я 

0977531756 liudmyla.todorova@tsatu.edu.ua 

геогр???      

Мілько 

Дмитро 

Олександрович 

Професор кафедри 

машиновикористання в 

землеробстві, д.техн.н., 

проф. 

Технічних наук 

Технологіч

ні процеси 

та 

перспектив

ні 

технології 

0677988546 dmitro.milko@tsatu.edu.ua 

Лобода 

Олександр 

Іванович 

Завідувач кафедри 

електроенергетики і 

автоматизації, к.техн.н. 

Технічних наук 

Електроніка 

та 

приладобуд

ування 

0972520688 aleks.loboda27@gmail.com 

Черкун 

Віталій 

Володимирович 

Доцент кафедри 

технології 

конструкційних 

матеріалів, к.техн.н., доц. 

Технічних наук 
Матеріалоз

нвство 
0677800330 vitalii.cherkun@tsatu.edu.ua 

mailto:kafedra_ukr@ukr.net
mailto:miha_historic@ukr.net
mailto:liudmila.datsenko@tsatu.edu.ua
mailto:liudmyla.todorova@tsatu.edu.ua


Панченко 

Анатолій 

Іванович 

Завідувач кафедра 

мехатронних систем та 

транспортних технологій, 

д.техн.н., проф. 

Технічних наук 

Авіа- та 

ракетобудув

ання, 

машинобуду

вання і 

робототехнік

а 

0965540500 anatoliypanchenko@tsatu.edu.ua 

Гавриленко 

Євген 

Андрійович 

Професор кафедри 

технічної механіки та 

комп`ютерного 

проектування ім. 

професора В.М. 

Найдиша, д.техн.н., 

проф. 

Технічних наук 

Інформацій

но-

телекомунік

аційні  

системи та 

технології 

0975320438 eagavrilenko15@gmail.com 

Жукова 

Валентина  

Федорівна 

Доцент кафедри харчових 

технологій та готельно-

ресторанної справи,  

к.с.-г.н., доц. 

Технічних наук 

Екологічно 

безпечні 

технології 

та 

ресурсозбер

еження 

0682551676 valentyna.zhukova@tsatu.edu.ua 

Малюта 

Сергій 

Іванович 

Доцент кафедри 

цивільної безпеки, 

к.техн.н., доц., 

Заслужений винахідник 

України 

Технічних наук 

Науково-

технічна 

творчість та 

винахідниц

тво 

0688629652 maliyta@ukr.net 

Лубко 

Дмитро 

Вікторович 

Доцент кафедри 

комп’ютерних наук, 

к.техн.н., доц. 

Комп’ютерних 

наук 

Комп’ютер

ні системи 

та мережі 

0975400633 dmytro.lubko@tsatu.edu.ua 

Мірошниченко 

Микола 

Юрійович 

Старший викладач 

кафедри комп’ютерних 

наук, к.техн.н. 

Комп’ютерних 

наук 

Безпека 

інформацій

них та 

0988919654 
mykola.miroshnychenko@tsatu.ed

u 

mailto:dmytro.lubko@tsatu.edu.ua


телекомунік

аційних 

систем 

Мозговенко 

Андрій 

Андрійович 

Асистент кафедри 

комп’ютерних наук 

Комп’ютерних 

наук 

Технології 

програмува

ння 

0978150909 andrii.mozghovenko@tsatu.edu.ua 

Шаров 

Сергій 

Володимирович 

Завідувач кафедри 

комп’ютерних наук, 

к.пед.н., доц. 

Комп’ютерних 

наук 

Інформацій

ні системи, 

бази даних 

та системи 

штучного 

інтелекту 

0966235157 sergii.sharov@tsatu.edu.ua 

Гешева 

Ганна 

Валеріївна 

Старший викладач 

кафедри комп’ютерних 

наук  

Комп’ютерних 

наук 

Інтернет-

технології 

та WEB-

дизайн 

0982521745 hanna.hesheva@tsatu.edu.ua 

Малкіна 

Віра 

Михайлівна 

Професор кафедри 

комп’ютерних наук, 

д.техн..н., проф. 

Математики Математика 0977358765 vira.malkina@tsatu.edu.ua 

Дьоміна 

Наталя 

Анатоліївна 

Доцент кафедри вищої 

математика і фізики, 

к.т.н., доц. 

Математики 
Прикладна 

математика 
0974930452 natalia.domina@tsatu.edu.ua 

Назарова 

Ольга 

Петрівна 

Доцент кафедри вищої 

математика і фізики, 

к.т.н., доц. 

Математики 

Математичн

е 

моделюван

ня 

0672998042 olha.nazarova@tsatu.edu.ua 

Дяденчук 

Альона 

Федорівна 

Старший викладач 

кафедри вищої 

математика і фізики, 

к.т.н. 

Фізики і 

астрономії 

Експеримен

тальна 

фізика 

0966954583 alena.dyadenchuk@tsatu.edu.ua 

mailto:andrii.mozghovenko@tsatu.edu.ua
mailto:vira.malkina@tsatu.edu.ua
mailto:%3c?php%20get_post_meta(%20get_the_ID(),%20'people_email',%20true%20)?%3e


Кальченко 

Сергій 

Володимирович 

Професор кафедри 

бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму, 

д.екон.н., проф. 

Економіки 

Економічна 

теорія та 

історія 

економічної 

думки 

0962566375 przixl136@gmail.com 

Карман 

Сергій 

Вікторович 

Завідувач кафедри 

бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму / 

к.екон.н., доц. 

Економіки 

Мікроеконо

міка та 

макроеконо

міка 

0671002046 serhii.karman@tsatu.edu.ua 

Радченко 

Наталія 

Геннадіївна 

Доцент кафедри 

фінансів, обліку і 

оподаткування, к.екон.н., 

доц. 

Економіки 

Фінанси, 

грошовий 

обіг і 

кредит 

0972681702 radchenko80@i.ua 

Пащенко 

Юлія 

Петрівна 

Старший викладач 

кафедри 

плодоовочівництва, 

виноградарства та 

біохімії /к.б.н./доц. 

Хімії та біології Хімія 0974754540 yuliia.paschenko@tsatu.edu.ua 

Скиба 

Вікторія 

Павлівна 

 

Старший викладач 

кафедри геоекології і 

землеустрою, к.с.-г.н. 

Екології та 

аграрних наук 
Екології 0987997644 viktoriia.skyba@tsatu.edu.ua 

Аюбова 

Ельнара 

Мусаібовна 

Асистент кафедри 

геоекології і 

землеустрою, к.біол..н. 

Екології та 

аграрних наук 

Охорона 

довкілля та 

раціональне 

природокор

истування 

0964649878 elnaraaybova8181@gmail.com 

Покопцева 

Любов 

Анатоліївна 

Завідувач кафедри 

рослинництва імені 

професора В.В. Калитки,  

к.с.-г. н., доц. 

Екології та 

аграрних наук 
Агрономія 0676020379 pokoptseva0302@gmail.com 

mailto:serhii.karman@tsatu.edu.ua


 

 

Проректор з наукової роботи, 

д.с.-г.н., професор                                                          Оксана ЄРЕМЕНКО  


