Склад вченої ради ДУІТ
за посадами:
1) Брайковська Надія Сергіївна – ректор, професор, к.т.н.;
2) Горбань Анатолій Вікторович – перший проректор, доцент, к.і.н. –
голова вченої ради;
3) Дудник Юрій Павлович – проректор з науково-педагогічної роботи,
к.п.н.;
4) Кулінченко Олександр Сергійович – проректор з адміністративногосподарської та соціально-виховної роботи, доцент, к.п.н. –
заступник голови вченої ради;
5) Єлєазаров Олександр Петрович – декан факультету судноводіння,
доцент, к.ю.н.;
6) Сьомін Олексій Анатолійович – декан факультету експлуатації
технічних систем на водному транспорті, к.т.н.;
7) Боняр Світлана Михайлівна – декан факультету управління і
технологій, професор, д.е.н.;
8) Добкіна Катерина Робертівна – декан юридичного факультету,
доцент, д.ю.н.;
9) Горобченко Олександр Миколайович –
декан
факультету
інфраструктури та рухомого складу залізниць, професор, д.т.н.;
10) Стрелко Олег Григорович – декан факультету управління
залізничним транспортом, професор, д.і.н.;
11) Хоменко Лілія Вікторівна – головний бухгалтер;
12) Коненко Лідія Анатоліївна – директор бібліотеки;
13) Трутовський Генріх Йосипович – голова
профспілкової
організації працівників (Водний транспорт);
14) Андрєєва Олена Володимирівна – голова
профспілкової
організації працівників (Залізничний транспорт), доцент, к.е.н.;
15) Баранник Михайло Василійович – голова конференції трудового
колективу, доцент, к.ф.н.;
16) Кондратьєва Анна Василівна – голова профспілкової організації
студентів;
виборні представники структурних підрозділів ДУІТ:
17) Твердомед Володимир Миколайович – директор КІЗТ ДУІТ,
доцент, к.т.н.;
18) Зорька Олександр Володимирович – директор ІУТП ДУІТ,
доцент, к.п.н.;
19) Ковбатюк Марина Володимирівна – завідувач кафедри
теоретичної та прикладної економіки, професор, к.е.н.;
20) Косарчук Валерій Володимирович – завідувач кафедри
теоретичної і прикладної механіки, професор, д.т.н.;
21) Лопатюк Світлана Петрівна – доцент кафедри природничотехнічного забезпечення діяльності водного транспорту, доцент,
к.т.н. – секретар вченої ради;

22) Майборода Олександр Миколайович –
завідувач кафедри
судноводіння та керування судном, професор, д.т.н.;
23) Мусієнко Володимир Володимирович – завідувач кафедри
цивільного права, доцент, к.ю.н.;
24) Новосельська Ірина Василівна – доцент кафедри цивільного
права, доцент, к.ю.н.;
25) Тараненко Сергій Володимирович –
завідувач кафедри
електрообладнання та автоматики водного транспорту, доцент,
к.т.н.;
26) Тимощук Олена Миколаївна – директор КІВТ ДУІТ, професор,
д.т.н.;
27) Ткаченко Віктор Петрович – завідувач кафедри електромеханіки
та рухомого складу залізниць, професор, д.т.н.;
28) Яновська Вікторія Петрівна – завідувач кафедри економіки,
маркетингу та бізнес-адміністрування, професор, д.е.н.;
студенти:
29) Бабенко Володимир Андрійович – студента 3 курсу Дунайського
інституту водного транспорту;
30) Гаваза Данило Олександрович – студент І курсу магістратури
юридичного факультету;
31) Гуцулюк Володимир Олегович – студент І курсу Дунайського
інституту водного транспорту
32) Дем'янов Крістіан Сергійович – студент ІІІ курсу юридичного
факультету, голову студентської ради;
33) Іванова Катерина Єлизарівна - студентка ІІІ курсу юридичного
факультету.

