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Про затвердження складу 

Вченої ради ФТС 

 

Для роботи Вченої ради ФТС у 2018-2019 н.р. рекомендується наступний 

склад викладачів і студентів: 

1. проф. Бекетов Юрій Опанасович – голова, декан факультету 

транспортних систем, професор кафедри транспортних технологій; 

2. доц. Нефьодов Віктор Миколайович – заступник декана з 

навчально-методичної роботи, доцент кафедри транспортних технологій; 

3. доц. Ярмак Тетяна Василівна – помічник декана з виховної роботи, 

доцент кафедри філософії і політології; 

4. проф. Нагорний Євген Васильович – завідувач кафедри 

транспортних технологій; 

5. проф. Горбачов Петро Федорович - завідувач кафедри 

транспортних систем і логістики; 

6. проф. Наглюк Іван Сергійович - завідувач кафедри організації та 

безпеки дорожнього руху; 

7. проф. Чаплигін Олександр Костянтинович - завідувач кафедри 

філософії та педагогіки професійної підготовки; 

8. доц. Ярхо Тетяна Олександрівна - завідувач кафедри вищої 

математики; 

9. доц. Нікуліна Неля Василівна - завідувач кафедри українознавства; 



10. доц. Холодова Ольга Олександрівна – секретар ФТС, доцент 

кафедри організації та безпеки дорожнього руху; 

11. ас. Чижик Віталій Михайлович – помічник декана з наукової 

роботи, асистент кафедри транспортних систем і логістики; 

12. доц. Калініченко Олександр Петрович - помічник декана з 

інформаційного забезпечення, доцент кафедри транспортних технологій; 

13. доц. Клімова Ірина Михайлівна - помічник декана з професійно-

орієнтаційної роботи, доцент кафедри вищої математики; 

14. доц. Бондаренко Володимир Васильович – помічник декана з 

міжнародної діяльності, доцент кафедри філософії та педагогіки професійної 

підготовки; 

15. доц. Книшенко Наталія Петрівна – помічник декана з патріотичного 

виховання, доцент кафедри українознавства; 

16. Птиця Геннадій Григорович – представник від профспілки ХНАДУ, 

доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху; 

17. Назарчук Ірина Олександрівна – представник від деканату, 

диспетчер деканату ФТС; 

18. Пономарьов ВладиславВалерійович– представник від аспірантів, 

аспірант кафедри організації та безпеки дорожнього руху; 

19. Дрига Юлія Юріївна – голова студентської ради ФТС, студент 

групи Т_т1-17-21; 

20. Олексієнко Дмитро Сергійович – голова студентської ради 

гуртожитку №1, студент групи Т_т1-16-31. 

 

Декан, проф.       Ю.О. Бекетов 


