
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

НАКАЗ 

 

26 вересня 2018 року     м. Полтава   № 267-Н 

 

Про затвердження складу 

Вченої ради факультету харчових 

технологій , готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу 

 

  Відповідно до Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та Положення про вчену 

раду інституту (факультету) ДПСЯ ПП-9-7.5.2-166-54-18 

 

НАКАЗУЮ: 
 

  1. Затвердити терміном на три роки Вчену раду факультету 

харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в 

наступному складі: 

 

Члени Вченої ради за посадами: 

Скрипник Вячеслав Олександрович – декан факультету, професор кафедри 

інженерії, обладнання та математики, д.т.н., доцент, 

Карпенко Віктор Дмитрович – заступник декана факультету, доцент 

кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.е.н., доцент, 

Миронов Денис Анатолійович – заступник декана факультету, доцент 

кафедри інженерії, обладнання та математики, к.т.н., 

Хомич Галина Панасівна – завідувачка кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства, д.т.н., професор, 

Капліна Тетяна Вікторівна – завідувачка кафедри готельно-ресторанної та 

курортної справи, д.т.н., професор, 

Скляр Георгій Павлович – завідувач кафедри туристичного та готельного 

бізнесу, д.е.н., професор, 

Петренко Ірина Миколаївна – завідувачка кафедри педагогіки та 

суспільних наук, д.і.н., професор, 

Бичков Ярослав Михайлович – завідувач кафедри інженерії, обладнання та 

математики, к.т.н., доцент, 

Новицька Наталія Анатоліївна – завідувачка кафедри фізичного виховання, 

майстер спорту, 

Галіченко Анастасія Вячеславівна – голова Студентської ради факультету 

харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 

студентка четвертого курсу напряму підготовки «Готельно-ресторанна 

справа»; 



Виборні представники з числа науково-педагогічних та інших 

працівників, які працюють на постійній основі (обрані загальними 

зборами трудового колективу факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 26.09.2018 р., 

протокол № 1): 

Манжос Олександр Федосійович –  професор кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства, д.б.н., професор, 

Левченко Юлія Вікторівна –  доцент кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства, к.т.н., 

Горобець Олександра Михайлівна –  доцент кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства, к.т.н., 

Медведь Лоліта Миколаївна –  старший викладач кафедри технологій 

харчових виробництв і ресторанного господарства, 

Володько Ольга Василівна –  доцент кафедри готельно-ресторанної та 

курортної справи, к.т.н.,   

Рибакова Світлана Сергіївна –  старший викладач кафедри готельно-

ресторанної та курортної справи, 

Карпенко Юрій Вікторович –  доцент кафедри туристичного та готельного 

бізнесу, к.е.н., 

Животенко Віталій Олександрович – доцент кафедри туристичного та 

готельного бізнесу, к.е.н., доцент, 

Тодорова Ірина Степанівна –  доцент кафедри педагогіки та суспільних 

наук,  к.психол.н., доцент, 

Сарапин Віта Василівна –   доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, 

к.філол.н., доцент, 

Гайворонська Зоя Миколаївна –  доцент кафедри інженерії, обладнання та 

математики, к.т.н., доцент, 

Шурдук Андрій Іванович –  доцент кафедри інженерії, обладнання та 

математики, к.ф.-м.н., доцент, 

Симоненко Наталія Олександрівна –  старший викладач кафедри фізичного 

виховання, 

Прокопенко Ірина Петрівна – завідувачка лабораторіями кафедри 

технологій харчових виробництв і ресторанного господарства; 

 

Виборні представники з числа студентів (обрані конференцією 

студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу 20.09.2018 р., протокол № 1) 

Гулько Наталія Сергіївна –  студентка третього курсу спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна 

справа», 

Тіток Ірина Володимирівна –  студентка третього курсу спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна 

справа», 



Остапенко Юлія Володимирівна  –  студентка другого курсу спеціальності 

241 Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна 

справа», 

Тимошенко Владислава Валеріївна – студентка другого курсу 

спеціальності Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-

ресторанна справа». 

 

  2. Головою Вченої ради факультету харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу призначити декана факультету 

Скрипника Вячеслава Олександровича, д.т.н., доцента; заступником 

голови – заступника декана факультету Карпенка Віктора Дмитровича, 

к.е.н., доцента; секретарем – Миронова Дениса Анатолійовича, заступника 

декана факультету, к.т.н. 

 

 

 Ректор        О.О. Нестуля 

 

 Наказ готувала: 

 Вчений секретар       Т.Г. Явтушенко 

 

 Погоджено: 

 

 Перший проректор      Н.С. Педченко 

 

 Директор науково- 

 навчального центру      Н.В. Герман 

  


