
Декан факультету
соціології і права (ФСП)

Цимбаленко Яна Юріївна
(044) 204 82 00   uprav@kpi.ua

Заступники декана ФСП

Навчально-виховна робота

Пашов Ростислав Іванович
pashov.kpi@gmail.com

(068) 776 75 30

Навчально-методична робота

Костроміна Ганна Михайлівна
kostromina.hanna@gmail.com

(093) 106 68 79

Наукова робота

Акімова Олена Андріївна
olena.kasatkina@gmail.com

(066) 866 20 83

Міжнародна діяльність

Іщенко Анна Миколаївна
ishchenko.kpi@gmail.com

(067) 683 75 15

Зв'язки з громадськістю
та інформаційна робота

Балашов Дмитро Валерійович
balashov.dim@gmail.com

(093) 673 66 30

Соціально-побутові питання

Северинчик Олексій Павлович
o.severinchik@gmail.com

(067) 297 96 79

Помічник декана ФСП

Адміністративно-господарська
робота

Блага Олена Володимирівна
blagaev@gmail.com

(044) 204 92 70      (067) 463 38 88

навчальна робота та організація освітнього 
процесу на факультеті;
проходження практики;
працевлаштування;
робота зі студентськими самоврядними 
організаціями факультету;
академічна доброчесність;
робота з АІС «Електронний кампус».

формування навчально-методичного 
забезпечення на факультеті;
методична робота;
кадрова робота з науково-педагогічними 
працівниками.

організація наукової діяльності та 
координація підготовки наукових кадрів;
наукова робота та робота з аспірантами;
участь у конкурсах наукових робіт та 
різноманітних грантових програмах;
координація публікаційної активності 
викладачів та студентів;
координація роботи з науковими виданнями.

міжнародна діяльність;
академічна мобільність (участь у програмі 
Erasmus+ та програмах національної 
мобільності);
міжнародна співпраця;

робота зі вступниками;
реклама;
зв'язки з громадськістю;
інформаційна робота;
робота по наповненню інформаційних ресурсів.

профілактика правопорушень;
поселення до гуртожитку;
питання соціально-побутового характеру;
робота зі студентськими самоврядними 
організаціями у студмістечку КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.

забезпечення матеріально-технічної
        бази факультету

Кафедри ФСП

Кафедра інформаційного, господарського
та адміністративного права  kigap.kpi.ua

зав. каф. Бевз Світлана Іванівна
kpidontsova77@ukr.net

(044) 204 91 61

Кафедра інтелектуальної власності
та приватного права  ivpp.kpi.ua

зав. каф. Маріц Дар'я Олександрівна
kpp_fsp_kpi@ukr.net

(044) 236 50 53

   Кафедра теорії та практики управління
ktpu.kpi.ua

в. о. зав. каф. Акімова Олена Андріївна
kafedra_tpu@ukr.net

(044) 204 92 18

   Кафедра соціології  sociology.kpi.ua

зав. каф. Федорченко-Кутуєв
Павло Володимирович

kpi.sociology@i.ua (044) 204 94 03

Кафедра філософії  philosophy.kpi.ua

зав. каф. Богачев Роман Михайлович
kafedra_filosofia@ukr.net

(044) 204 92 71

Кафедра психології та педагогіки  psy.kpi.ua

зав. каф. Волянюк Наталія Юріївна
kpip.kpi@gmail.com

(044) 204 84 53

Кафедра історії  history.kpi.ua

зав. каф. Костилєва Світлана Олександрівна
kafhistory_ntuu_kpi@ukr.net

(044) 204 90 23

Підрозділи навчально-наукового спрямування

Відділ інформаційної підтримки
навчального процесу

Навчально-науковий центр інформаційного 
права  та інформаційних питань

Навчально-наукова лабораторія
врегулювання конфліктів та медіації

Центр «Правових експертиз»

Лабораторія технічної естетики та дизайну

Юридична клініка «Дефендо»
Міжнародний центр

розвитку ділової етики

Навчально-наукова лабораторія
інтернетики

Деканат ФСП

Денна форма навчання

Маркитан Наталія Іванівна
(068) 683 19 17

dekanat513@gmail.com
(044) 204 90 20

Євтушенко Вікторія Олександрівна
(093) 117 05 51

Заочна форма навчання

Фабрикантова Юлія Борисівна
(050) 927 45 00

dekanat5137kpi@gmail.com
(044) 204 92 84

Бубон Тетяна Володимирівна
(050) 720 88 17


