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Склад Координаційної ради з питань якості вищої освіти та освітньої 

діяльності  Державного університету телекомунікацій 

Голова 

1. Толубко Володимир Борисович –  ректор 

Члени Координаційної ради з питань якості вищої освіти та освітньої 

діяльності 

1  Гуменюк Валентин Валентинович – проректор з навчальної роботи 

2  Беркман Любов Наумівна –  проректор  з науково-педагогічної роботи 

3  Сало Анатолій Якович  – проректор з адміністративно-господарської 

роботи та будівництва  

4  Дробик Олександр Васильович –директор навчально-наукового центру 

5  Власенко Вадим Олександрович – директор навчально-методичного 

центру  

6  Фокін Вячеслав Іванович – директор навчально-наукового інституту 

телекомунікацій  

7  Бондарчук Андрій Петрович – директор навчально-наукового інституту 

інформаційних технологій  

8  Савченко Віталій Анатолійович – директор навчально-наукового 

інституту захисту інформації  

9  Федюнін Сергій Анатолійович – директор навчально-наукового 

інституту менеджменту та підприємництва  

10  Ольховой Ігор Олександрович – директор навчально-наукового інституту 

гуманітарних та природничих дисциплін  

11  Ольховая Ірина Олександрівна – заступник директора навчально-

наукового інституту телекомунікацій 

12  Тяжина Анжела Миколаївна – заступник директора навчально-наукового 

інституту інформаційних технологій 

13  Ващенко Олександр Петрович – заступник директора навчально-

наукового інституту менеджменту та підприємництва 

14  Панадій Сергій Васильович – начальник навчально-методичного відділу 

освітньої діяльності навчально-наукового інституту інформаційних 

технологій 

15  Зубань Вікторія Андріївна – начальник навчально-методичного відділу 

освітньої діяльності навчально-наукового інституту захисту інформації 

16  Щербина Володимир Миколайович – начальник методичного відділу 

освітньої діяльності навчально-наукового інституту менеджменту та 

підприємництва 

17  Сазонов Олег Олександрович – директор організаційно-методичного 



центру новітніх технологій 

18  Іщенко Наталія Дмитрівна – завідувач бібліотеки 

19  Володіна Людмила Валеріївна –начальник відділу моніторингу якості 

освіти, ліцензування та акредитації 

20  Сазанська Лариса Антонівна – завідувач приймальної комісії 

21  Антошкіна Ольга Леонідівна – начальник юридичного відділу 

22  Лелюх Лариса Петрівна –  начальник відділу з питань соціальних та 

навчальних проблем студентів 

23  Іпатов Гліб Геннадійович – голова Студентської ради університету 

24  Ціпов’яз Карина Дмитрівна – голова Студентської ради навчально-

наукового інституту телекомунікацій 

25  Ожигін Нікіта Валерійович – голова Студентської ради навчально-

наукового інституту інформаційних технологій  

26  Парфенюк Тетяна Миколаївна –  голова Студентської ради навчально-

наукового інституту захисту інформації 

27  Левандовська Валентина Андріївна – голова Студентської ради 

навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва 

 


