
             Список членів профспілки ННІ інформаційних технологій та менеджменту 

 

       

№ п/п 
Прізвище, імя,                                                  

по батькові 
Посада 

Відділ, кафедра, 
Інститут, ДП, 

тощо 

Факультет Виплати Діти 

1 Авраменко 
Наталія 
Леонідівна 

завідувач кафедри 
товарознавства та 
техногенно-
екологічної безпеки 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

2 Антоненко 
Володимир 
Мефодійович 

доцент 
економічної 
кібернетики 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

3 Антонюк 
Анатолій 
Олександрович 

професор 

інтелектуальних 
управляючих та 
обчислювальних 
систем  

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

4 Воровченко 
Наталія 
Миколаївна 

ст.викладач 
інтелектуальних 
систем прийняття 
рішень 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

5 Гладченко 
Оксана 
Вікторівна 

доцент 
інформаційних 
систем і технологій 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

6 Жданова 
Вікторія 
Геннадіївна 

доцент 
техногенно-
екологічної безпеки 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

7 Іванець 
Валерій 
Володимирович 

фахівець ІІ категорії 
кафедра 
технологічно-
екологічної безпеки 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

8 Кочергін 
Олександр 
Михайлович 

провідний фахівець 
техногенно-
екологічної безпеки 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

9 Мамченко 
Світлана 
Дмитрівна 

доцент 
економічної 
кібернетики 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

10 Одинець 
Володимир 
Андрійович 

завідуючий 
інформаційних 
систем і технологій 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

11 Погорєловська 
Ірина 
Демянівна 

заступник директора 
ННІ інформаційних 

технологій та 
менеджменту 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

12 Поденежко 
Олександр 
Васильович 

доцент 
інформаційних 
систем і технологій 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

13 
Постіл Степан 
Дмитрович 

доцент 

інтелектуальних 
управляюих 
обчислювальних 
систем  

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

500 дн 
ю 

  

14 Ратушняк 
Тетяна 
Володимрівна 

  
інформаційних 
систем і технологій 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

700 
відш 2006 

дів 

15 Редич 
Олександр 
Володимирович 

доцент 
інтелектуальних 
систем прийняття 
рішень 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 700 відш   

16 
Редич Тетяна 
Степанівна 

провідний фахівець 
ННІ інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 700 відш   



17 
Ріппа Сергій 
Петрович 

директор 
ННІ інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

2500 мд 

  

18 
Сагайдак Ірина 
Степанівна 

доцент  
техногенно-
еконолоічної 
безпеки 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту     

19 
Сурабко 
Єлізавета 
Григорівна 

завідувач навчально-
наукової лабораторії 

техногенно-
еконолоічної 
безпеки 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

  2014 

20 Суховецька 
Людмила 
Петрівна 

провідний фахівець 
інтелектуальних 
систем прийняття 
рішень 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту   2015 

21 

Солоп Вікторія 
Станіславівна 

завідувач навчально-
наукової лабораторії 

інформаційних 
систем і технологій 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

500 мд   

22 
Сторожук 
Олександр 
Олександрович 

старший лаборант 

кафедра 
інтелектуальних 
управляючих та 
обчислювальних 
систем 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту 

  2013 

23 
Чорна Тетяна 
Миколаївна 

професор 
техногенно-
екологічної безпеки 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту   

2015 
хл 

24 Шершньова 
Аліна 
Володимирівна 

доцент 
інформаційних 
систем і технологій 

ННІ 
інформаційних 
технологій та 
менеджменту   2013 

 


