
№
Прізвище, ім'я, по 

батькові
Місто ВНЗ Посада Контакти

1 Бомба Андрій Ярославович Рівне Рівненський 

гуманітарний 

університет

професор, доктор технічних наук, 

кандидат фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри 

інформатики і прикладної математики

abomba@ukr.net, 0973461890

2 Вінник Максим 

Олександрович

Херсон Херсонський державний 

унiверситет

провідний фахівець з економічних та 

організаційних питань

СПИСОК УЧАСНИКІВ

Roundtable “Association for Ukrainian 
Universities IT-departments” 

14th International Conference ICTERI 2018 
ICT in Education, Research, and Industrial Applications: 
Roundtable “Association for Ukrainian 
Universities IT-departments” 
May 14, 2018, Kiev – Ukraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venue: Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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3 Воробець Георгій Іванович Чернівці Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича

кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач навчально-наукового центру 

"Локальна мережева академія Cisco" в 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича, заступник 

завідувача кафедри комп’ютерних 

систем та мереж

067-372-45-87, 

g.vorobets@chnu.edu.ua

4 Глибовець Микола 

Миколайович

Київ Національний 

університет «Києво-

Могилянська академія»

доктор фізико-математичних наук, 

професор, декан факультету 

інформатики

glib@ukma.kiev.ua, 0672090740

5 Говорущенко Тетяна 

Олександрівна

Хмельницький Хмельницький 

національний 

університет

к.т.н.,ст. наук. співробітник, доцент, 

завідувач кафедри комп'ютерної 

інженерії та системного програмування

0951122544, tat_yana@ukr.net

6 Годлевський Михайло 

Дмитрович

Харків НТУ «ХПІ» доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри програмної інженерії 

та інформаційних технологій 

управління

(067)731-7207

god_asu@kpi.kharkov.ua

7 Голуб Марія Сергіївна Черкаси Черкаський державний 

технологічний 

університет

аспірант sashasokolovskaya92@gmail.co

m

8 Голуб Сергій Васильович Черкаси Черкаський 

національний 

університет ім. 

Б. Хмельницького

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інтелектуальних 

систем прийняття рішень

fpkpk@ukr.net

fpkpk1965@gmail.com

9 Гордєєв Олександр 

Олександрович

Київ Університет банківської 

справи

кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри комп’ютеризованих 

систем захисту інформації

0951300557, 

alex.gordeyev@gmail.com 

mailto:glib@ukma.kiev.ua,%200672090740
mailto:sashasokolovskaya92@gmail.com
mailto:sashasokolovskaya92@gmail.com


10 Гордіца Валентина 

Емануїлівна

Чернівці Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича

викладач кафедри комп'ютериних 

систем та мереж

11 Довбиш Анатолій 

Степанович

Суми Сумський державний 

університет

доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерних наук

a.dovbysh@cs.sumdu.edu.ua

12 Заславський Володимир 

Анатолійович

Київ Київський національний 

університет 

ім. Т. Г. Шевченка

доктор технічних наук, професор, 

кафедра математичної інформатики, 

факультет комп’ютерних наук та 

кібернетики

zas@unicyb.kiev.ua

13 Золотарьова Ірина 

Олександрівна

Харків ХНЕУ ім. С. Кузнеця професор кафедри інформаційних 

систем, кандидат економічних наук, 

доцент

Iryna Zolotaryova 

izolotaryova@gmail.com

067 7596158 

099 7218145

14 Ковалюк Тетяна 

Володимирівна

Київ НТУУ «КПІ» доцент кафедри автоматизованих 

систем обробки iнформацiї та 

управлiння

tetyana.kovalyuk@gmail.com

15 Кондратенко Галина 

Володимирівна

Миколаїв Чорноморський 

національний 

університет ім. Петра 

Могили

доцент кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем

mailto:a.dovbysh@cs.sumdu.edu.ua
mailto:zas@unicyb.kiev.ua
http://212.111.199.104/
mailto:tetyana.kovalyuk@gmail.com


16 Кондратенко Юрій 

Пантелійович

Миколаїв Чорноморський 

національний 

університет ім. Петра 

Могили

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Заслужений 

винахідник України, академік Академії 

наук суднобудування України, лауреат 

премії ВСНТО, Лауреат премії ЦК 

ЛКСМУ та УРР НТО, Фулбрайтівський 

науковець

0979603241

y_kondrat2002@yahoo.com 

17 Кунанець Наталія 

Едуардівна

Львів НУ «Львівська 

політехніка»

доктор наук із соціальних комунікацій, 

с.н.с., професор кафедри інформаційних 

систем та мереж Інституту комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій, 

заступник завідувача кафедри

NEK.lviv@gmail.com

18 Купін Андрій Іванович Кривий Ріг Криворізький технічний 

університет

доктор технічних наук, професор, 

декан факультету інформаційних 

технологій, завідувач кафедри 

комп’ютерних систем та мереж

kupin.andrew@gmail.com, 

0676048326

kaf_ksm@knu.edu.ua

19 Литвинов Віталій 

Васильович

Чернігів Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет

доктор технічних наук, професор, 

лауреат Державної премії СРСР та 

Державної премії України в галузі 

науки і техніки, дійсний член Академії 

технологічних наук України, завідувач 

кафедри програмної інженерії

093-715-86-62

vlitvin@ukrsoft.ua 

20 Львов Михайло Сергійович Херсон Херсонський державний 

університет

доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри  

інформатики, програмної інженерії та 

економічної кібернетики

lvov@ksu.ks.ua.

mailto:NEK.lviv@gmail.com
mailto:lvov@ksu.ks.ua.


21 Любчик 

Леонід

Михайлович

Харків НТУ «ХПІ» Доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерної 

математики та аналізу даних НТУ 

«ХПІ»

22 Ляхов Олександр 

Логвинович 

Полтава Полтавський 

національний технічний 

університет 

ім. Ю. Кондратюка

доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп'ютерних та 

інформаційних технологій і систем

lal0220@ukr.net

095 300 02 59

096-893-31-88

23 Маєвська Олена Юріївна Одеса Одеський національний 

політехнічний 

університет

доцент кафедри теоретичних основ і 

загальної електротехніки

24 Маєвський Дмитро 

Андрійович

Одеса Одеський національний 

політехнічний 

університет

доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри Теоретичних основ і 

загальної електротехніки

0503362544

dmitry.a.maevsky@gmail.com

ifs@ukr.net

25 Мазурок Тетяна Леонідівна Одеса Південноукраїнський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського

доктор технічних наук, завідувач 

кафедри прикладної математики та 

інформатики

tl@mazurok.com, 0973188023

26 Митник Микола 

Мирославович

Тернопіль Тернопільський НТУ перший проректор mytnyk@networkacad.net, 

0673501091

27 Морозов Віктор 

Володимирович

Київ Київський національний 

університет 

ім. Т. Г. Шевченка

професор, кандидат технічних наук, 

завідувач кафедри технологій 

управління факультету інформаційних 

технологій КНУ

28 Муха Ірина Павлівна Київ НТУУ «КПІ» доцент кафедри 

mailto:lal0220@ukr.net095%20300%2002%2059096-893-31-88
mailto:lal0220@ukr.net095%20300%2002%2059096-893-31-88
mailto:lal0220@ukr.net095%20300%2002%2059096-893-31-88
mailto:tl@mazurok.com,%200973188023
mailto:mytnyk@networkacad.net,%200673501091
mailto:mytnyk@networkacad.net,%200673501091


29 Никитченко Микола 

Степанович

Київ Київський національний 

університет 

ім. Т. Г. Шевченка

доктор фізико-математичних наук, 

професор, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки, 

завідувач кафедри теорії та технології 

програмування

nikitchenko@unicyb.kiev.ua, 

mykola.nikitchenko@gmail.com

30 Павленко Петро 

Миколайович

Київ Інститут інформаційно-

діагностичних систем

доктор технічних наук, професор, 

лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки (2008 р.), кафедра 

засобів захисту інформації, заступник 

директора з навчально-методичної 

роботи

petrpav@ukr.net

31 Павлов Олександр 

Анатолійович

Київ НТУУ «КПІ» доктор технічних наук, професор, 

лауреат премії ім. В. М. Глушкова НАН 

України в галузі інформатики, декан 

факультету інформатики та 

luyda.kolesnik@gmail.com, 

mip.kpi@gmail.com

32 Палій Сергій 

Володимирович

Київ Київський національний 

університет 

ім. Т. Г. Шевченка

кандидат технічних наук, доцент 

кафедри ІСТ

paliy@fit.knu.ua, 0936252730

33 Пасічник Володимир 

Володимирович

Львів Національний 

університет «Львівська 

політехніка»

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних 

систем та мереж

067 6906620 

vpasichnyk@gmail.com

34 Пастух Олег Анатолійович Тернопіль Тернопільський 

національний технічний 

університет 

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри програмної 

інженерії

oleg.pastuh@gmail.com

35 Петрик Михайло 

Романович

Тернопіль Тернопільський НТУ докт. фіз.-мат. наук, професор, 

завідувач кафедри програмної інженерії

36 Пукас Андрій Васильович Тернопіль Тернопільський НЕУ завідувач кафедри комп'ютерних наук, 

кандидат технічних наук, доцент

apu@tneu.edu.ua

mailto:petrpav@ukr.net
mailto:petrpav@ukr.net
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
mailto:paliy@fit.knu.ua,%200936252730
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
mailto:oleg.pastuh@gmail.com
mailto:apu@tneu.edu.ua


37 Самборський Іван Іванович Київ НТУУ «КПІ» професор НТУУ "КПІ" Sii_1962@ukr.net, 0975083315

38 Сіденко Євген Вікторович Миколаїв Чорноморський 

національний 

університет ім. Петра 

Могили

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем

iesidenko@gmail.com, 

0938837915, 0967164712

39 Скарга-Бандурова Інна 

Сергіївна 

Сєвєродонецьк Cхідно-український 

національний 

університет ім. 

Володимира Даля

доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри комп’ютерних наук 

та інженерії

066-047-72-75

skarga_bandurova@ukr.net 

40 Смірнов Олексій 

Анатолійович

Кропивницький Центрально-українськи

й національний 

технічний університет

доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення

066-7640235

(0522)390-449

it-kntu@ukr.net 

41 Снитюк Віталій Євгенович Київ Київський національний 

університет 

ім. Т. Г. Шевченка

завідувач кафедри інтелектуальних та 

інформаційних систем, доктор 

технічних наук, професор

snytyuk@gmail.com

050 313 13 42

42 Соколовський Ярослав 

Іванович

Львів Національний 

лісотехнічний 

університет

завідувач кафедри інформаційних 

технологій

(032) 239-27-95

sokolowskyy@nltu.edu.ua, 

sokolowskyy@ukr.net, 

sokolowskyyyar@yahoo.com

43 Тимків Дмитро Федорович Івано-Франківськ Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу

доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики

informatik@nung.edu.ua

050 609 01 86, 0506090186

44 Трегубенко Ірина 

Борисівна

Черкаси Черкаський державний 

технологічний 

університет

к.т.н., доцент, декан факультету 

інформаційних технологій і систем

it.irttri@gmail.com, 0738021227

mailto:Sii_1962@ukr.net,%200975083315
mailto:iesidenko@gmail.com,%200938837915,%200967164712
mailto:iesidenko@gmail.com,%200938837915,%200967164712
mailto:snytyuk@gmail.com050%20313%2013%2042
mailto:snytyuk@gmail.com050%20313%2013%2042
mailto:informatik@nung.edu.ua050%20609%2001%2086,%200506090186
mailto:informatik@nung.edu.ua050%20609%2001%2086,%200506090186
mailto:it.irttri@gmail.com,%200738021227


45 Харченко В’ячеслав  

Сергійович

Харків НАУ «ХАІ» доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерних 

систем, мереж та кібербезпеки

067 915 19 89

v.kharchenko@csn.khai.edu

46 Чередніченко Ольга 

Юріївна

Харків НТУ «ХПІ» кандидат технічних наук, доцент, 

доуент кафедри програмної інженерії 

та інформаційних технологій 

управління

(067)754-7944

olha.cherednichenko@gmail.com

47 Чертов Олег Романович Київ НТУУ «КПІ» доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри прикладної 

математики

chertov@i.ua 

050 388 49 98

48 Шаронова Наталія 

Валеріївна

Харків НТУ «ХПІ» доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інтелектуальних 

комп’ютерних систем

098 209 31 27

 nvsharonova@ukr.net

49 Шевченко Ігор Васильович Кременчук Кременчуцький 

національний 

університет ім. Михайла 

Остроградського

доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційно-

управляючих систем

0663960785, 

ius.shevchenko@gmail.com

50 Шувар Роман Ярославович Львів Львівський  НУ 

ім.І.Франка

 В.о. завідувача кафедри системного 

проектування

roman.shuvar@lnu.edu.ua
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