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Про внесення змін до наказу
про склад Науково-технічної ради
університету
З метою удосконалення організаційної роботи науково-дослідної
частини та у зв’язку зі змінами у складі посадових осіб структурних наукових
підрозділів, факультетів, НДІ та ННІ

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу Науково-технічної ради, затвердженого наказом
ректора від 06 червня 2018 року №0304-1/303, працівників університету у
зв’язку зі звільненням з посади:
- Виноградову А.І.;
- Даньшина М.В.;
- Ларіна В.І.;
- Тирнова О.Ф.;
- Самчук І.М.;
- Яворовську Л.М.;
- Криловського В.С.
2. Ввести до складу Науково-технічної ради університету:
- Рошаля О.Д. - завідувача відділу НДІ хімії, доктора хімічних наук,
професора;
- Серьогіна В.О. - заступника декана з наукової роботи юридичного
факультету, доктора юридичних наук, професора;
- Наливайка О.О. - заступника декана з наукової роботи факультету
психології, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки;
- Савича С.В. - заступника декана з наукової роботи фізичного
факультету, кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри фізики
низьких температур фізичного факультету;
- Хруслову Н.С. - начальника планово-фінансового відділу;
- Челомбітько Т.І. - заступника головного бухгалтера.

3. Внести зміни до складу Науково-технічної ради університету у зв’язку
зі зміною посади:
- Панченко В.Г. - завідувач відділу аспірантури і докторантури,
кандидат хімічних наук, доцент
- Голтвянський А.В. - голова первинної профспілкової організації,
заступник директора НДІ біології з наукової роботи, кандидат
біологічних наук, доцент;
- Кравченко К.О. - заступник декана з наукової роботи факультету
геології, географії, рекреації і туризму, старший викладач кафедри
соціально-економічної географії і регіонознавства факультету
геології, географії, рекреації і туризму, голова Ради молодих вчених,
кандидат геологічних наук.
4. Подовжити термін дії даного
університету до 31 грудня 2023 року.
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Науково-технічної ради

Підстава: службова записка начальника НДЧ університету
Володимира СУХОВА.
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