
ЗАСТУПНИКИ  

 

ДИРЕКТОРА/ДЕКАНІВ            

ІНСТИТУТУ/ФАКУЛЬТЕТІВ  

З НАУКОВОЇ РОБОТИ 



Заступник директора ІННІ з наукової роботи  

та міжнародної діяльності  

Бєлоконь  

Каріна Володиміровна 

 

доцент кафедри прикладної 

екології та охорони праці, 

кандидат технічних наук 

 

 Тел.: 227-12-90 

 e-mail: kv.belokon@gmail.com 

 

mailto:kv.belokon@gmail.com
mailto:kv.belokon@gmail.com
mailto:kv.belokon@gmail.com


Заступник декана з наукової роботи 

 біологічного факультету  

 Копійка  

Віра Вікторівна 

 

доцент кафедри фізіології, 

імунології і біохімії з курсом 

цивільного захисту та 

медицини, кандидат 

біологічних наук 

 

 Тел.: 228-75-99 

 e-mail: vkopijka@ukr.net 



Заступник декана з наукової роботи  

економічного факультету 

Линенко  

Андрій Володимирович 

  кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри  фінансів, 

банківської справи та 

страхування 
 

 Тел.: 228-76-24 

 e-mail: konf.econom.znu@gmail.com 

 

 



Грушева  

Тетяна Вікторівна 

 

доцент кафедри новітньої 

історії України, кандидат 

історичних наук 

 

 

 Тел.: 228-76-31 

 e-mail: grushevaznu@ukr.net 

 

Заступник декана з наукової роботи 

історичного факультету 



Заступник декана з наукової роботи  

факультету іноземної філології 

Деревянко 

 Юлія Миколаївна 

 

старший викладач кафедри 

іноземних мов професійного 

спрямування, кандидат 

філологічних наук 

 
 

 Тел.: 289-12-86 

 e-mail: juliad88@ukr.net 



Заступник декана з наукової роботи  

 факультету журналістики 

Ковпак  

Вікторія Анатоліївна 

 
доцент, професор кафедри 

теорії комунікацій, реклами 
та зв’язків із громадськістю, 

доктор наук із соціальних 
комунікацій   

 
 

 Тел.: 289-12-17 

 e-mail: kovpak.viki@ukr.net 

  



Заступник декана з наукової роботи 

математичного факультету 

Леонтьєва  

Вікторія Володимирівна 

 

доцент кафедри прикладної 

математики і механіки, 

кандидат фізико-

математичних наук 

 

 Тел.: 289-12-52 

 e-mail: vleonteva@mail.ru 

 

 

mailto:vleonteva@mail.ru


Заступник декана з наукової роботи  

факультету менеджменту 

Олійник  

Олександр Миколайович 

        

 доцент кафедри бізнес - 

адміністрування  і 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності, кандидат 

філософських наук 
 

 Тел.: 289-41-39 

 e-mail: a.n.oleynick@gmail.com 

 

           

         

mailto: oleynick@mail.ru


Заступник  декана з наукової роботи  

факультету соціології та управління 

Лепська  

Наталія Володимирівна 

   доцент кафедри     політології, 

кандидат політичних наук 

 
 

 Тел.,: 289-12-74 

 e-mail: lepskanv@gmail.com 

 

 



Заступник декана з наукової роботи 

факультету соціальної педагогіки та 

психології 
Зубцова  

Юлія Євгенівна 

 

доцент кафедри дошкільної та 

початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук 

 

 Тел.: 228-76-45 

 E-mail: zubtsova22@gmail.com 

 



Заступник декана з наукової роботи 

юридичного факультету 

Пелех  

Ія Василівна 

   доцент кафедри     

адміністративного та 

господарського права, 

кандидат юридичних наук 

 

 

 Тел.: 228-76-18 

 e-mail: iyazozul@gmail.com 

 

 



Заступник декана з наукової роботи 

факультету фізичного виховання, 

здоров’я та туризму 
 

Караулова 

Світлана Іванівна 

 доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, 

доцент, професор кафедри 

фізичної культури і спорту   

 

 Тел.: 286-12-63 

 e-mail: svkaraulova@ukr.net 

 

 

 

 



Заступник декана з наукової роботи 

філологічного факультету 

Меркулова 

 Оксана Володимирівна 

 

старший викладач кафедри 

української мови, кандидат 

філологічних наук 
 

 Тел.: 289-12-88 

 e-mail: gorytsvit1977@gmail.com 


