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Kolomiyets, M. P. Sukhyy. // Applied Thermal Engineering. – 2014. – Vol. 64, № 1 – 2. – P. 408 – 412.  2.Resistive humidity sensors based on proton-conducting organic-inorganic silicophosphates doped by 

polyionenes / Sukhyy K. M., Gomza Yu. P., Belyanovskaya E. A., Klepko V. V., Shilova O. A., Sukhyy M. P. // J Sol-Gel Sci Technol. – 2015. – Vol. 74, № 2. – Р. 472 – 481.  3. А study of the influence of additives on 

the process of formation and corrosive properties of tripolyphosphate coatings on steel / О. Vlasova, V. Kovalenko, V. Kotok, S. Vlasov, K.Sukhyy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 

Vol. 5, №12 – 89. – P. 45 – 51. 4. The study of properties of composite adsorptive materials ‘silica gel – crystalline hydrate for heat storage devices / K. Sukhyy, E. Belyanovskaya, V. Kovalenko *et all.+ // Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6, №1 – 91. – P. 52-58. 5. Width of fission-fragment mass yield at simple statistical approach / Denisov, V.Y., Belyanovska, O.A., Khomenkov, V.P., 

Sedykh, I.Y., Sukhyy K.M. // International Journal of Modern Physics E – 2018. – Vol. 27, №1 –– P. 98 – 105. 1.                 Belyanovskaya E. A., Sukhyy K.M., Kolomiyets O.V., Sukhyy M.P. Operating processes 

parameters of open-type heat storage devices in heat supply systems // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, вип. 1. – С. 4 – 9.  2. Коломіюць, О. В. Технологіѐ регенерації низькопотенційного тепла та 

вологи композитним сорбентом «Силікагель/натрій сульфат» *Текст+ / О. В. Коломіюць, К. М. Сухий, О. А. Бюлѐновська, В. І. Томіло, М. П. Сухий // Вопр. химии и хим. технологии. – 2016. – 5 – 6 (109). 

– С. 68 – 73.  3.                 Коломіюць О.В., Козлов а.М, Бюлѐновська О.А., Сухий М.П., Сухий К.М. Дослідженнѐ роботи сонѐчного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту 

силікагель/Na2SO4//Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – 2014. – вип. 4. – С. 86 – 88 4.Е. М. Прокопенко, А. О. Еремин, Е. В. Коломиец, Е. А. Белѐновскаѐ, А. В. Гаврилко, К. М. Сухой 

Сорбционный регенератор тепла длѐ систем вентилѐции //Экологиѐ и промышленность. – 2016. – № 2. –  5.                 Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukha I.V., Kolomiyets E.V., Gavrilko A.V., Sukhyy 

M.P. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Acetate’, synthesized by Sol – Gel Method //Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – Т. 6 (104). – С. 80 – 86.; робота з 

аспірантами та докторантами: 1. Керівник кандидатської дисертації Коломіюць О.В. “ Підвищеннѐ ефективності адсорбційних перетворявачів теплової енергії за рахунок використаннѐ нових 

композитних сорбентів «силікагель – кристалогідрат» ” спеціальність 05.14.06 – теплоенергетика, захищена 30.03.17, дата присудженнѐ наукового ступенѐ – 26.06.17р., диплом ДК №043355

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Structure and Adsorption Properties of the Composites ‘Silica Gel – Sodium Sulphate’, obtained by Sol – Gel Method 

/ K. M. Sukhyy, E. A. Belyanovskaya, Ya. N. Kozlov, E. V. Kolomiyets, M. P. Sukhyy. // Applied Thermal Engineering. – 2014. – Vol. 64, № 1 – 2. – P. 408 – 412.  2.Resistive humidity sensors based on proton-conducting organic-inorganic silicophosphates doped by polyionenes / Sukhyy K. M., Gomza Yu. P., Belyanovskaya E. A., 

Klepko V. V., Shilova O. A., Sukhyy M. P. // J Sol-Gel Sci Technol. – 2015. – Vol. 74, № 2. – Р. 472 – 481.  3. А study of the influence of additives on the process of formation and corrosive properties of tripolyphosphate coatings on steel / О. Vlasova, V. Kovalenko, V. Kotok, S. Vlasov, K.Sukhyy // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, №12 – 89. – P. 45 – 51. 4. The study of properties of composite adsorptive materials ‘silica gel – crystalline hydrate for heat storage devices / K. Sukhyy, E. Belyanovskaya, V. Kovalenko *et all.+ // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6, №1 – 91. – P. 52-58. 

5. Width of fission-fragment mass yield at simple statistical approach / Denisov, V.Y., Belyanovska, O.A., Khomenkov, V.P., Sedykh, I.Y., Sukhyy K.M. // International Journal of Modern Physics E – 2018. – Vol. 27, №1 –– P. 98 – 105.; 1.                 Belyanovskaya E. A., Sukhyy K.M., Kolomiyets O.V., Sukhyy M.P. Operating processes 

parameters of open-type heat storage devices in heat supply systems // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, вип. 1. – С. 4 – 9.  2. Коломіюць, О. В. Технологіѐ регенерації низькопотенційного тепла та вологи композитним сорбентом «Силікагель/натрій сульфат» *Текст+ / О. В. Коломіюць, К. М. Сухий, О. А. 

Бюлѐновська, В. І. Томіло, М. П. Сухий // Вопр. химии и хим. технологии. – 2016. – 5 – 6 (109). – С. 68 – 73.  3.                 Коломіюць О.В., Козлов а.М, Бюлѐновська О.А., Сухий М.П., Сухий К.М. Дослідженнѐ роботи сонѐчного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту 

силікагель/Na2SO4//Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – 2014. – вип. 4. – С. 86 – 88 4.Е. М. Прокопенко, А. О. Еремин, Е. В. Коломиец, Е. А. Белѐновскаѐ, А. В. Гаврилко, К. М. Сухой Сорбционный регенератор тепла длѐ систем вентилѐции //Экологиѐ и промышленность. – 2016. – № 2. –  5.                 

Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukha I.V., Kolomiyets E.V., Gavrilko A.V., Sukhyy M.P. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Acetate’, synthesized by Sol – Gel Method //Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – Т. 6 (104). – С. 80 – 86.; Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Декан факультету технології органічних речовин та біотехнології ДВНЗ УДХТУ з 1.1.2014 в.о. декана,з 25.05.2019 

декан по 08.08. 2019 2. Ректор ДВНЗ УДХТУ з 08 серпнѐ 2019 3. Завідувач кафедроя "Технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів" з 2.11.2019; 6) наукове керівництво (консультуваннѐ) здобувача, ѐкий одержав документ про присудженнѐ наукового ступенѐ (прізвище, ім’ѐ, по батькові 

дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серіѐ, номер, дата, ким виданий диплом): 1. Керівник кандидатської дисертації Коломіюць О.В. “ Підвищеннѐ ефективності адсорбційних перетворявачів теплової енергії за рахунок використаннѐ нових композитних 

сорбентів «силікагель – кристалогідрат» ” спеціальність 05.14.06 – теплоенергетика, захищена 30.03.17, дата присудженнѐ наукового ступенѐ – 26.06.17р., диплом ДК №043355; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або 

наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат 112083 Україна, МПК (2016.09) F25D 11/00 F25B 15/16. Адсорбційний холодильник *Текст+ / Сухий К. М., Сухий М. П., Бюлѐновська О. А., Коломіюць О. В., Козлов а.М., Гаврилко А. В. (Україна) ; заѐвник та патентовласник держ. 

вищ. навч. заклад „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. – № u 2016 00192; заѐвл. 11.01.16 ; опубл. 12.12.16, Бял. № 23– 6 с 2. Пат. 107051 Україна, МПК (2016.01) F35B 27/00 Транспортний рефрижиратор *Текст+ / К. М. Сухий, М. П. Сухий, О. А. Бюлѐновська, О. В. Коломіюць, А. В. Гаврилко (Україна); заѐвник та 

патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т”. – № u 2015 08069; заѐвл. 13.08.2015; опубл. 25.05.2016, Бял. № 10. – 4 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1.     Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська О.А., Сухий М.П. Системи акумуляваннѐ і трансформації сонѐчної енергії: Монографіѐ/ Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська О.А., Сухий М.П. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 168 с.; 8) 

виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, 

що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 2016-2017 рр. керівник прикладної держбяджетної НДР "Енергетичні комплекси поглинаннѐ та акумуляваннѐ сонѐчної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумуляячих матеріалів " (Міністерство освіти і науки України, 2016-2017 

рр., № д.р. 0116U001489). з 1.01.19 керівник прикладної держбяджетної НДР №15/190190 "Розробка технологій створеннѐ та експлуатації нанокомпозитних сорбентів "силікагель-кристалогідрат" длѐ адсорбційних перетворявачів низькопотенційної теплової енергії" (Міністерство освіти і науки України, 

2019-2021 рр., № д.р. 0119U002243). Член редколегії журналу «Вопросы химии и химической технологии» з 2014 р. Член редколегії журналу «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies».; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: З 2015 р. ю членом двох спеціалізованих вчених рад при ДВНЗ «УДХТУ» длѐ захисту дисертацій на здобуттѐ наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностѐми: «органічна хіміѐ», «хіміѐ високомолекулѐрних сполук», «технологіѐ 

полімерних та композиційних матеріалів»: Спеціалізована вчена рада  Д 08.078.02. і .08.078.03; 9) робота у складі експертної ради з питань проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврѐдуваннѐ, або у складі комісій Державної служби ѐкості освіти із здійсненнѐ планових (позапланових) заходів державного наглѐду (контроля): З 2015 року ю членом експертної ради МОН України "Фізико-технічні проблеми 

матеріалознавства".; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі дого
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European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 3/8. N 93.– P. 59-65. 2.      O. Oliynyk,A. Shvachka,I. Nachovny. Thermal treatment of concentrated liquid toxic waste and automatic control of process 

efficiency Eastern-European journal of enterprise technologies // ?2017. – Vol. 5/10(89. – P. 26-31. 3.      Никольский, В.Е. Разработка и исследование отопительной контактно-модульной системы с 
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В.Е. Повышение эффективности использованиѐ располагаемой работы кислородной струи при выплавке стали в мартеновских печах и конверторах. / Никольский В.Е., Цыганков Г.Т., Цыганкова 
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НТУ «ХПІ»: Інноваційні дослідженнѐ у наукових роботах студентів. - Харків: НТУ «ХПІ». – 2016 – № 41 (1153). – С. 108-111. 4. Nikolskyi,V.E. Thermodynamic analysis of thermal and diffusion boundary 

layers influence upon the thermo-technological processes parameters in gas – solid systems / Nikolskyi V.E., Lobodenko A.V., Reshetnyak I.L. //Industrial Technology and Engineering. – 2016 –№2(19) – C. 43-52. 

5. Никольский, В.Е. Разработка и исследование цельнометалической камеры сгораниѐ длѐ аппаратов погружного горениѐ. / Никольский В.Е., Лободенко А.В. // Інтегровані технології та 
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2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Никольский В.Е., Задорській В.М., Циганков Г.Т., Сиволоб Н.Б. Апарат зануреного горіннѐ длѐ 

випаряваннѐ рідини. Пат.101001 Україна, МКВ2015.01 F23D 14/44. – № а201500132, заѐвл. 12.01.2015; опубл. 25.08.2015. – Бял. № 16. 2. Никольский В.Е., Задорській В.М., Сиволоб Н.Б. Апарат зануреного горіннѐ. Пат. 101002 Україна. МКВ2015.01 F23D 14/44. – № а 201500133, заѐвл. 12.01.2015; опубл. 

25.08.2015, – Бял. № 16.; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: 1. Офіційний опонент на диссертаційну роботу Федорова С.С. «Розвиток наукових основ ствоореннѐ 

високотемпературних агрегатів з електротермічним киплѐчим шаром длѐ очищеннѐ вуглецевих матеріалів» на здобуттѐ наукового ступенѐ доктора технічних наук за спеціальністя 05.17.08 – процеси та обладнаннѐ хімічної технології, 2019 р. «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», 2018 р. 

2. Офіційний опонент на диссертаційну роботу Симак Д.М. «Науково-теоретичні основи масообміну у системах з твердоя фазоя» на здобуттѐ наукового ступенѐ доктора технічних наук за спеціальністя 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», 2018 р. 3. Офіційний Офіційний 

опонент на диссертаційну роботу Демірського О.В. «Процеси теплопередачі при формуванні відкладень на робочих поверхнѐх розбірних пластінчастих теплообмінних апаратів» на здобуттѐ наукового ступенѐ кандидата технічних наук за спеціальністя 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика», 2017 р.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Сухий М.П., 

Бюлѐновська О.А., Решетнѐк І.Л. Теплотехнологічні процеси та установки: Навчальний посібник/ Сухий М.П., Бюлѐновська О.А., Решетнѐк І.Л.  – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 188 с 1.            Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська О.А., Сухий М.П. Системи акумуляваннѐ і трансформації сонѐчної енергії: Монографіѐ/ 

Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська О.А., Сухий М.П. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 168 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.      O. Oliynyk, V. 

Ved,О. Svietkina, А. Pugach, A. Shvachka. Design and study of the energy efficient unified apparatuses for energy technological manufacturing // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 3/8. N 93.– P. 59-65. 2.      O. Oliynyk,A. Shvachka,I. Nachovny. Thermal treatment of concentrated liquid toxic 

waste and automatic control of process efficiency Eastern-European journal of enterprise technologies // ?2017. – Vol. 5/10(89. – P. 26-31. 3.      Никольский, В.Е. Разработка и исследование отопительной контактно-модульной системы с применением аппаратов погружного горениѐ. Восточно-Европейский журнал 
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Цыганкова С.Г., Дудушко А.Л., Стоѐн Е.И. // Современный научный вест-ник. Сериѐ: Технические науки. Физика. – Белгород: Роснаучкнига. – 2014. – №18 (214). – С. 78–81. 2. Никольский, В.Е. Разработка и исследование аппаратов погружного горениѐ с многократной инверсией фаз / Технологический аудит 

и резервы производства. – Харьков: НПП ЧП «Технологический центр». - 2015. – № 4/1 (24). – С. 60-64. 3. Никольский, В.Е. Комплексные исследованиѐ рециркулѐции с помощья эрлифтного эффекта в аппаратах погружного горениѐ / Никольский В.Е., Лободенко А.В., Решетнѐк И.Л. // Вісник НТУ «ХПІ»: 

Інноваційні дослідженнѐ у наукових роботах студентів. - Харків: НТУ «ХПІ». – 2016 – № 41 (1153). – С. 108-111. 4. Nikolskyi,V.E. Thermodynamic analysis of thermal and diffusion boundary layers influence upon the thermo-technological processes parameters in gas – solid systems / Nikolskyi V.E., Lobodenko A.V., 

Reshetnyak I.L. //Industrial Technology and Engineering. – 2016 –№2(19) – C. 43-52. 5. Никольский, В.Е. Разработка и исследование цельнометалической камеры сгораниѐ длѐ аппаратов погружного горениѐ. / Никольский В.Е., Лободенко А.В. // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. - Харків: НТУ «ХПІ». – 

2016 – № 1. – C. 59 – 65.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.            Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 

144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика» / Укл. В.Ю. Нікольський, О.В. Коломіюць – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 26 c. 2.            Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка, гідро- і пневмопривід» та «Гідрогазодинаміка» длѐ 

студентів денної і заочної форми навчаннѐ спеціальностей «Машинобудуваннѐ», «Інженерна механіка», «Автоматизаціѐ та компятерно-інтегровані технології» / Укл. В.Ю. Нікольський, О.І. Стоѐн, О.А. Бюлѐновська – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 76 c. 3.            Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних 
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(ПОЛИКОМТРИБ-2017): Междунар. науч.- техн. конф., 27-30 иянѐ 2017 г.: тезисы докл. – Гомель, Беларусь, ИММС, 2017 – С. 20. 2. Павленко, А.А., Анисимов В.Н. Полимерсиликатнаѐ композициѐ длѐ получениѐ теплоизолѐционного материала *Текст+ / А.А. Павленко, В.Н. Анисимов // Сучасні технології 
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виробів з фенілону та визначеннѐ її впливу на властивості поверхневих шарів. / В.І. Ситар, А.В. Лободенко, О.П. Клименко, О.С. Кабат, А.М. Дудка // Вопр. химии и хим. технологии.– 2013. – № 6. – 

С. 65–68.  5. Ситар В.І. Дослідженнѐ і вибір оптимальних технологічних параметрів формуваннѐ феніленових покриттів/ Ситар В.І., Клименко А.В., Колесник Ю.В.// Вісник Чернігівського державного 

технологічного університету. Серіѐ «Технічні науки». № 3. - 2013. – С. 78-85. 6. Ситар В.І. Методика отриманнѐ та дослідженнѐ властивостей покриттѐ на основі фенілону/ Ситар В.І., О.В. Стовпник, 

А.В. Клименко// Сборник трудов 20 международной научно-технической конференции. Севастополь, Украина. - 2013. -Т. 3. – С.40-45. 7. Сытар В.И. Разработка теплостойких антифрикционных 

покрытий на основе фенилона с улучшенными адгезионными свойствами./ Сытар В.И., Клименко А.В., Бурмістр М.В., Дудка А.М.// Трение и износ -2014. -№3.- С.287-291.; робота з аспірантами та 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Adhesion of poly(m-,p-phenylene isophtalamide) coatings to metal substrates/ V. Sytar, A. Klymenko, I. Kolesnyk. 

Progress in organic coating.- 2014. – Vol. 77, No. 11. - Р.1597-1602.  2. Developing Heat-Resistant Antifriction Phenilone-Based Coatings with Enhanced Adhesion Characteristics. V. Sytar, A.Klymenko, M.V.Burmistr, A.N.Dudka. Journal of Friction and Wear.-2014. - Vol. 35, №3. - Р.210 – 214.; 1. Кузѐев И.М. Моделирование 

тепловых процессов в кольцевых цилиндрических элементах / И.М. Кузѐев, В.И. Сытар, А.В. Лободенко // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ– 2013. – № 2 – С.52–56.  2. Ситар В.І. Оцінка взаюмного впливу компонентів у композиціѐх на основі фенілону з урахуваннѐм режимів переробки шлѐхом 

застосуваннѐ пакету MathCad / В.І. Ситар, І.М. Кузѐюв, А.В. Лободенко // Вопр. химии и хим. технологии.– 2013. – № 2. – С.41–47 3. Ситар В.І. Дослідженнѐ взаюмозв’ѐзку між структуроя фенілону і триботехнічними властивостѐми при термічній дії. / В.І. Ситар, І.М. Кузѐюв, А.В. Лободенко // Вопр. химии и 

хим. технологии.– 2013. – № 3. – С.81–84.  4. Ситар В.І. Розробка методики електродугової обробки виробів з фенілону та визначеннѐ її впливу на властивості поверхневих шарів. / В.І. Ситар, А.В. Лободенко, О.П. Клименко, О.С. Кабат, А.М. Дудка // Вопр. химии и хим. технологии.– 2013. – № 6. – С. 65–68.  

5. Ситар В.І. Дослідженнѐ і вибір оптимальних технологічних параметрів формуваннѐ феніленових покриттів/ Ситар В.І., Клименко А.В., Колесник Ю.В.// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серіѐ «Технічні науки». № 3. - 2013. – С. 78-85. 6. Ситар В.І. Методика отриманнѐ та 

дослідженнѐ властивостей покриттѐ на основі фенілону/ Ситар В.І., О.В. Стовпник, А.В. Клименко// Сборник трудов 20 международной научно-технической конференции. Севастополь, Украина. - 2013. -Т. 3. – С.40-45. 7. Сытар В.И. Разработка теплостойких антифрикционных покрытий на основе фенилона 

с улучшенными адгезионными свойствами./ Сытар В.И., Клименко А.В., Бурмістр М.В., Дудка А.М.// Трение и износ -2014. -№3.- С.287-291.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв 

про реюстрація авторського права на твір: 1. Антифрикційне полімерне покриттѐ. Ситар В.І., Клименко А.В., Стовпник О.В. Патент 106910 Україна.– 2014.–№20. 2. Спосіб нанесеннѐ полімерного покриттѐ на металеву поверхня. Ситар В.І., Клименко А.В.,Колесник Ю.В. Патент 107878 Україна. – 2015. - № 4.; 8) 

виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, 

що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми: «Енергетичні комплекси поглинаннѐ та стимуляваннѐ сонѐчної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумуляячих матеріалів» № 08/160190 за № д.р. 01084001155 (термін виконаннѐ 

Професор по кафедрі, атестат 12ПР 

010578, дата видачі 30.06.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/10-

П від 30.06.2015, кафедра 

Машинобудуваннѐ та інженерної 

механіки; Доцент по кафедрі, атестат 

ДЦ 087321, дата видачі 12.02.1986, 

Вища атестаційна комісіѐ, рішеннѐ 

№6ц/1 від 12.02.1986, кафедра 

хімічного машинобудуваннѐ

кандидат технічних наук, диплом 

ТН 065379, Рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ №23/48 від 

11.04.1983; 

Хіміко-технологічні основи 

виробництва та переробки 

полімерних матеріалів (64 

год), Сучасні матеріали в 

машинобудуванні (16), 

Технологічне обладнаннѐ 

длѐ виробництва виробів з 

пластмас та еластомерів 

(16год.)

Професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Основне місце 

роботи

Задорський 

Вільѐм 

Михайлович

ТОВ «Новотех ЛТД» з 01.03.17 по 01.05.17. Стажуваннѐ з 

дисциплін: «Інженерно-технологічний бізнес», «Оптимізаціѐ 

хімічної техніки». Наказ №08-91 від 13.02.2017. Довідка 

№132 від 01.05.17.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДХТІ ім.Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1961, 

Спеціальність: Машини та апарати 

хімічних виробництв, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-механік

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі Оборудованиѐ 

химических заводов; Науковий 

ступінь: доктор технічних наук

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Гамов М. А., Задорский В. М. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОНДЕНСАЦИОННОЙ ПРОПИТКИ КАПИЛЛаРНО-ПОРИСТЫХ ТЕЛ //Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров длѐ горной промышленности и транспорта. – 2016. – №. 3. – С. 195-203. 2. Гамов М. А., Задорский В. М. Синергетические основы средств и методов управлениѐ 

технологическими процессами в капиллѐрно-пористых телах //Scientific World. – 2015. – С. 32-36. 3. Гамов М. А., Задорский В. М. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИа ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В КАПИЛЛаРНО-ПОРИСТЫХ ТЕЛАХ //Научный взглѐд в будущее. – 2016. – Т. 

2. – №. 1. – С. 314-319. 4. O. Figovsky, W. Zadorsky. Innovative engineering: developing of engineering education system, the training of innovative engineers // Journal “Scientific Israel- Technological Advantages" Vol.19, № 3, 2017. pp. 118-133. 5. Задорский В. М., Фиговский О. Л. Ниспровергатели традиций или как 

обучить инноватора Часть I //Инженерный вестник Дона. – 2017. – Т. 46. – №. 3 (46).; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. 

№101002 Украина, F23D 14/44. Аппарат зануреного згораннѐ. / Никольский В.Е., Задорский В.М., Сиволоб Н.Б. – заѐвл.12.01.2015; опубл. 25.08.2015, Бял. №16. 219 2. Пат. №101001 Украина, F23D 14/44. Аппарат зануреного згораннѐ длѐ випаряваннѐ рідини. / Никольский В.Е., Задорский В.М., Циганков 

Г.Т., Сиволоб Н.Б. – заѐвл.12.01.2015; опубл. 25.08.2015, Бял. №16.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Gamov, M.A., Zadorsky, V.M. Study of 

Професор по кафедрі, атестат ПР 

013850, Вища атестаційна комісіѐ, 

рішеннѐ №13пк/д від 28.03.1986, 

кафедра Оборудованиѐ химических 

заводов

доктор технічних наук, диплом ТН 

004401, Вища атестаційна комісіѐ, 

рішеннѐ №20д/17 від 25.05.1984; 

Теоріѐ технічних систем (16 

години)

професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра комп’ятерно-

інтегрованих 

технологій та 

автоматизації

Основне місце 

роботи

Шкрабець Федір 

Павлович

ДНУЗТ, кафедра інтелектуальних систем електропостачаннѐ, 

м. Дніпро, 14.11.2016 – 14.12.2016. Програма стажуваннѐ та 

звіт про її виконаннѐ, довідка про підсумки стажуваннѐ. 

Протокол засіданнѐ кафедри №6 від 29.12.2016.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапора 

гірничий інститут ім. Артема, Рік 

закінченнѐ: 1971, Спеціальність: 

Електрифікаціѐ і автоматизаціѐ 

підземних гірничих робіт, 

Кваліфікаціѐ: гірничий інженер-

електрик

Вчене званнѐ: професор по 

кафедрі систем 

електропостачаннѐ; Науковий 

ступінь: доктрор технічних наук, 

Наукова спеціальність: 05.09.03. – 

Електрообладнаннѐ, Тема 

дисертації: Развитие теории, 

разработка средств защиты и 

поиска несимметричных 

повреждений в 

распределительных сетѐх горных 

предприѐтий

основні публікації за напрѐмом: -       Шкрабець Ф.П., Остапчук О.В. Підвищеннѐ використаннѐ електричної енергії при видобутку корисних копалин на глибоких горизонтах / Металлург. и горноруд. 

пром.: наук.-техн. і вироб. журнал -2015. –№4(295). – С.110-115  Шкрабець Ф.П. Аппаратурное решение проблем электробезопасности при эксплуатации участковых распределительных сетей 

железорудных шахт/ О.Н.Синчук, А. Г.Ликаренко, А.А.Петриченко, Ф. П.Шкрабец // Горный журнал. 2015. № 5. С. 77-83. -       Синчук О.Н. Аппаратные проблемы электробезопасности при 

эксплуатации электротехнических комплексов с регулируемыми электроприводами в рудничных участковых распределительных сетѐх до 1200 В/ О.Н. Синчук, А.Г. Ликаренко, А.А. Петриченко, Р.В. 

Зиманков, Ф.П. Шкрабец// Техн. електродинаміка. 2016. № 5 С. 79-81. -       Shkrabets F.P., Berdnyk V.V. Secondary Power Resources of the Fuel and Energy Complex in Ukraine// Mechanics, Materials 

Science & Engineering Journal, Austria, Sankt Lorenzen, 2016. P. 148-154. -       Шкрабець Ф.П. The systems of backup power supply based on Renewable energy sources for mobile facilities / Ф.П. Шкрабець, 

П.Я. Красовський, В.В. Бердник // Науковий вісник НГУ. - 2017. - № 2 - с. 81-86. -       Shkrabets, F.P., Tsyplenkov, D.V., Kolb, A.A., Grebenuk, A.N. and Panchenko, V.I. "Improved Design of Low-Speed Inductor 

Generator for Wind Turbines with Vertical Axis of Rotation", Journal Article Mechanics, Materials Science & Engineering, 15, 2018, ISSN: 2412-5954. -       Fedor SHKRABETS, Vitalij RADCHENKO. The use 

mathematical models for the regulation of hydrogenerator voltage control /ENERGETIKA. Power Engineering // Lithuanian academy of sciences – 2018. T.64. Nr.4. P.167-173. -    Шкрабец Ф. П. Оценка 

состоѐниѐ повреждаемости в электроустановках напрѐженим выше 1000 В горных предприѐтий / Ф. П. Шкрабец, А.В. Остапчук, М.С. Кириченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук. -

техн. зб. - 2014. - Вип. 92. – С. 25-30 -    Shkrabets F, Modern development principles of protection and diagnostics in mining facilities mains and distribution grids / F.Sckrabets, O.Ostapchyk // Гірнича 

електромеханіка та автоматика: наук. -техн. зб. - 2014. - Вип. 92. – С. 40-47 -    Шкрабец Ф. П. Расчет технологических потерь электроэнергии в воздушных ЛЭП с учетом срока эксплуатации // Ф. П. 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: -    Завідувач кафедри "Відновлявані джерела енергії" (з 2015 р.).; 6) наукове 

керівництво (консультуваннѐ) здобувача, ѐкий одержав документ про присудженнѐ наукового ступенѐ (прізвище, ім’ѐ, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серіѐ, номер, дата, ким виданий диплом): -    Красовський П.Я. ДК № 025857 від 22 груднѐ 

2014 року. -    Остапчук О.В. ДД№ 007013 від 20 березнѐ 2018 р.; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: -    Офіційний опонент здобувача Дьѐченко В.В., к.т.н., "Методи 

забеспеченнѐ енергоефективності систем електропостачаннѐ промислових підприюмств", 2014 -    Офіційний опонент здобувача Бесшадський І.А. Д.т.н. "Розвиток наукових основ і методів створеннѐ іскробезпечного електрообладнаннѐ длѐ підвищеннѐ безпеки праці гірників" 2014 -    Офіційний опонент 

здобувача Маренич К.М. д.т.н., "Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмленнѐ сучасних рудникових електротехнічних комплексів", 2014 -    Офіційний опонент здобувача Кулик Б.І. к.т.н., Принципы компенсации реактивной мощности в действуящих электрических системах, 2016 -

    Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07 при Національному гірничому університеті (до 2018 р.). -    Член спеціалізованої вченої ради Д 08.820.01 при Дніпропетровському Національному технічному університеті залізничного транспорту (до 2018 р).; 9) робота у складі експертної ради з питань 

проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврѐдуваннѐ, або у складі комісій Державної служби ѐкості 

освіти із здійсненнѐ планових (позапланових) заходів державного наглѐду (контроля): -    Робота у складі експертної комісії у ХНТУ. Наказ № 330-л від 10.03.15; -    Робота у складі експертної комісії у ЗНТУ. Наказ № 1586-л від 23.06.15; -    Робота у складі експертної комісії у ЗДІА. Наказ № 1606-л від 24.06.15.; 

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: -       Керівник теми Е-305 "Розробка навчально-методичного та інформаційного забезпеченнѐ підготовки фахівців спеціальності "Нетрадиційні та відновлявані джерела енергії" (2013-2015 р.р); -       Керівник теми Е-316 "Обґрунтуваннѐ і розробка змісту та 

Автоматизовані системи 

керуваннѐ технологічними 

процесами. Курсовий 

проект.

професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра комп’ятерно-

інтегрованих 

технологій та 

автоматизації

Основне місце 

роботи

Чумаков Лев 

Дмитрович

Товариство з обмеженоя відповідальністя «Науково-

виробниче підприюмство «ІНОКС БІЗ». Стажуваннѐ з 

27.09.18 по 27.03.19 з дисципліни «Методологіѐ та 

організаціѐ наукових досліджень», «Надійність і 

діагностуваннѐ».  Довідка про проходженнѐ стажуваннѐ 

№1305/3 від 28.03.19р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Московський авіаційний 

інститут ім. Серго Орджонікідзе, Рік 

закінченнѐ: 1962

Науковий ступінь: Диплом 

доктора наук, Наукова 

спеціальність: 05 07 02 

Проектуваннѐ літальних апаратів, 

Тема дисертації: спецтема; Вчене 

званнѐ: снс, проектуваннѐ і 

конструкції літальних апаратів, 

Спеціальність: проектуваннѐ і 

основні публікації за напрѐмом: 1. Оценка эффективности эксплуатации технической системы в составе системы управлениѐ запасами при непрерывном контроле ее исправности с помощья 

математической модели длѐ периодического контролѐ *Текст+ / Л.Д. Чумаков, А.А. Чернаѐ // Системные технологии. Регион. межвуз. сб. научн. работ. – Днепропетровск, 2014.– Вып. 3 (92). – С. 

99–103.  2. Оптимизациѐ стратегии контролѐ исправности системы с дублированием на функционирование *Текст+ / Л.Д. Чумаков // Системные технологии. Регион. межвуз. сб. научн. работ. – 

Днепропетровск, 2015.– Вып. 4 (99). – С. 56–60. 3. Выбор величины гарантийного срока длѐ технического устройства при его разработке *Текст+ / Л.Д. Чумаков// Системные технологии. Регион. 

межвуз. сб. научн. работ. – Днепропетровск, 2013.– Вып. 2 (85). – С. 66–70.  4. Оценка эффективности мобильных технических систем *Текст+ / Л.Д. Чумаков// М-лы научной конференции 

"Информационные технологии в управлении сложными системами – 2013" Сборник докладов. Электронное научное издание на CD-R, Днепропетровск 2013.  5. Сотрудничество ученых 

Украинского государственного химико-технологического университета и Приднепровского научного центра НАН Украины и МОН Украины в решении проблем развитиѐ Приднепровьѐ (1985-2009 

гг.) *Текст+ / Л.Д. Чумаков // Вопр. химии и хим. технологии. – 2015.– № 3(101). – С. 86–90. 6. Выбор стратегии контролѐ исправности технической системы на основе заданной эффективности 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Завідувач кафедри " Спеціалізовані комп`ятерні системи" УДХТУ, з 

01.07.2010 року по 01.04.2015 рік.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Манко, Г. І. 

Розрахунки систем контроля та керуваннѐ *Текст+ / Г. І. Манко, Я.К. Тараненко, О. В. Тітова, В.а. Тришкін, О.І. Швачка, Л.Д. Чумаков., навчальний посібник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 191 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студенів з дисципліни «Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень» длѐ студентів спеціальності «151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» та «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» / Укл.: Л.Д. Чумаков. – Дніпро : ДВНЗ «УДХТУ», 2019. –11 с. 2. 

Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень» длѐ студентів спеціальності «151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» та «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» / Укл.: Л.Д. Чумаков. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 

2019. –41 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Основи проектуваннѐ систем автоматизації» (модуль «Надійність і діагностуваннѐ») длѐ студентів спеціальності «151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» / Укл.: Л.Д. Чумаков. – Дніпро : ДВНЗ «УДХТУ», 2019. –28 с. 4. 

надійність та 

діагностуваннѐ; методологіѐ 

та організаціѐ наукових 

досліджень

Професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Юрмаков Петро 

Петрович

НВО "Нікос", 2018 Диплом спеціаліста видано 

закладом: Київський технологічний 

інститут харчової промисловості, Рік 

закінченнѐ: 1969, Спеціальність: 

Машини та апарати харчових 

підприюмств, Кваліфікаціѐ: Інженер-

механік

Вчене званнѐ: професор кафедри 

деталей машин; Науковий 

ступінь: доктора наук, Наукова 

спеціальність: 05.18.12 - процеси, 

машини та агрегати харчової 

промисловості, Тема дисертації: 

автоколивальна масообмінна 

апаратура харчової 

промисловості

основні публікації за напрѐмом: 1.  В. В. Анісімов, П. П. Юрмаков. Експериментальне дослідженнѐ інтенсивності кавітації в соплі Вентурі // Наукові праці Одеської національної академії харчових 

технологій. – 2015. – вип. 47. – том 1. – С. 171-173. 2.  В. В. Анісімов, П. П. Юрмаков. Аналіз основних математичних моделей кавітації //Праці Таврійського державного агротехнологічного 

університету. – 2015. – вип. 15, том. 3. – С. 31-41. 3. Опис процесів при кавітації в зануреному соплі *Текст+ / Анісімов В. В., Клименко А. В., Юрмаков П. П.// Праці Таврійського державного 

агротехнологічного університету. – 2017. – вип. 17, том. 3. – С. 174-180. 4. Ермакова В. А. Озонирование зараженных комбикормов/ В. А. Ермакова, П. П. Ермаков// Научно-практический журнал 

«Зберіганнѐ та переробка зерна».- 2017, №10(218).- С. 35-36. 5. Експериментальне дослідженнѐ інтенсивності кавітації в соплі Вентурі *Текст+: зб наук. пр./ /Анісімов В.В., Юрмаков П. П. – О.: 

Національна академіѐ харчових технологій, 2015. – Вип. 47. – Том 1. – С. 171–173.; робота з аспірантами та докторантами: Науковий керівник аспіранта Анісімова В.В.  Дисертаційна робота 

«Гідродинамічні кавітатори длѐ інтенсифікації процесів гомогенізації в рідинних середовищах» за спеціальністя 05.17.08 – процеси та обладнаннѐ хімічної технології. Диплом к.т.н. ДК №026458 від 

26.02.15 р.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки та тематика з курсового проектуваннѐ з дисципліни «Технічна механіка» длѐ студентів 2-3 курсів. Розрахунок одноступінчастого циліндричного редуктора / Ковальов С. В., Юрмаков П. П., Гнатко О. М. ДВНЗ УДХТУ.- 

Дніпро, 2017.- 24 с. 2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» длѐ студентів 2-3 курсів технологічних спеціальностей. Частина 2/ В. І. Кравець, В.Г. Бабенко, П. П. Юрмаков.- ДВНЗ УДХТУ.- Дніпро, 2017.- 12 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ 

розрахункового завданнѐ по кафедрі прикладна механіка на тему «Розрахунок вала редуктора»/ В. І. Кравець, П. П. Юрмаков, В. А. Карпенко, ДВНЗ УДХТУ.- Дніпро, 2015.- 14 с.; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад: 1. Офіційний опонент по захисту дисертації «Гідродинамічний кавітатор кавітаційно-флотаційного розділеннѐ водних гетерогенних середовищ» про присудженнѐ наукового ступенѐ кандидата технічних наук Сухацького Я. В. 5.05.2017 р. в НУ «Львівська 

політехніка» спецради Д 35.052.09 по спеціальності 05.17.08 2. Офіційний опонент по захисту дисертації «Науково-практичні основи підвищеннѐ ефективності та довговічності кавітаційних апаратів харчових виробництв» про присудженнѐ наукового ступенѐ доктора технічних наук Литвиненко О. А. 

30.06.2015 р. в НУХТ спецради Д 26.058.02 по спеціальності 05.18.12 3. Офіційний опонент по захисту дисертації «Обоснование гидродинамических параметров устройства гидроимпульсного рыхлениѐ угольных пластов» про присудженнѐ наукового ступенѐ кандидата технічних наук Ангеловського А. А. 

10.04.2015 р. в Інституті геотехнічної механіки НАН України спецради Д 08.188.01 по спеціальності 05.05.06 4. Член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ УДХТУ Д 08.078.02 ДВНЗ УДХТУ; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, 

або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. 105578 Україна, МПК (2014.01) B01B 1/00, B01F 5/00. Кавітаційне сопло / Анісімов В.В., Юрмаков П. П. – № a2013 01323; Заѐвл. 04.02.2013; опубл. 26.05.2014. Бял. № 10. – 1 с. 2. Пат. 105551 Україна, МПК (2014.01) B01B 

1/00, B01F 5/00, B06B 1/20 (2006.01). Кавітаційне сопло / Анісімов В. В., Юрмаков П. П. – № a2012 08912; Заѐвл. 19.07.2012; опубл. 26.05.2014. Бял. № 10. – 1 с. 3. Сегай О М, Костяк В А, Юрмаков П П, Фурса А М, Пустовойтенко В П. Патент №112363 Опубл. 25.08.2016, Бял. №16, МПК С02/78 Установка длѐ 

очищеннѐ води озонуваннѐм 4. Сегай О М, Костяк В А, Юрмаков П П, Фурса А М, Пустовойтенко В П. Патент №97490 Опубл. 10.03.2015, Бял. №5, МПК С02/78 Установка длѐ очищеннѐ води озонуваннѐм; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку 

Професор по кафедрі, атестат 12ПР 

004472, дата видачі 22.12.2006, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №5/02-

П від 22.12.2006, кафедра деталей 

машин

доктор технічних наук, диплом ДН 

002081, дата видачі 22.02.1995, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ № від 22.02.1995; ; 

кандидат технічних наук, диплом 

ТН 082418, дата видачі 26.06.1985, 

Вища атестаційна комісіѐ, рішеннѐ 

№7 від 04.12.1984; 

Прикладна механіка - 64

Професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Філатов Георгій 

Венедиктович

Придніпровська державна академіѐ буді-вництва та 

архітектури, кафедра будіве-льної механіки та опору 

матеріалів. Ста-жуваннѐ з дисципліни “Опір матеріалів” в 

період: 15.01.17-15.03.17 Наказ ДВНЗ УДХТУ про 

направленнѐ на стажуваннѐ від 06.12.2016, № 518-К у 

Придніпровську державну академія бу-дівництва та 

архітектури, кафедра буді-вельної механіки та опору 

матеріалів. Довідка № 08-02.01/2017 від 24.03.2017р

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

інститут інженерів залізничного 

транспорту, Рік закінченнѐ: 1964

Вчене званнѐ: Професор кафедри 

теоретичної механіки та опору 

матеріалів; Науковий ступінь: 

доктора наук, Наукова 

спеціальність: 05.23.17 - 

будівельна механіка, Тема 

дисертації: Розвиток теорії і 

застосуваннѐ методу 

випадкового пошуку в 

оптимізаційних задачах 

будівельної механіки

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Filatov G.V. Application of Random Search Method for the Optimal Designing of Ribbed Plates 

// G.V.Filatov , Yu.M.Pochtman / ? International Journal of Emerging Technology & Advanced Engineering, Volume 9, Issue 10, October, 2019, p.p.223-228. "2. Filatov G.V. On the Optimal Designing of Parameters of Working Platforms of Vulcanizer by the Method of Random Search // G.V. Filatov / ? International Journal of 

Emerging Technology & Advanced Engineering, Volume 9, Issue 2, Fenruary, 2019, p.p.21-26." 3. Филатов Г.В. Расчет долговечности конструкций в условиѐх их наводораживаниѐ / Г.В.Филатов // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Mechanical Engineering and Engineering Science 

CITEPTMTI’2017», ДГУ, Дніпропетровськ, 2017, с.155-162. 4. Filatov G.V. The Global Method of Random Search with Controlled Boundaries of the Interval Parameters to be Optimized. *Text+ // G.V. Filatov / ? International Journal of Emerging Technology & Advanced Engineering, Volume 6, Issue 9, September, 2016, p.p.231-

247. 5. Филатов, Г.В. Проблемы идентификации математических моделей коррозионного разрушениѐ при оптимальном проектировании конструкций / Г.В.Филатов // Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні», ПДАБА, Дніпропетровськ, Вип.3, 2015, с.84-91.; 4) наѐвність 
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“Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудуваннѐ”, 144 “Теплоенергетика”/ Укладач Філатов Г.В.,– Д. : УДХТУ, 2019. – 28 с.  2. Методичні вказівки до виконаннѐ розрахунково?проектувальної роботи “Розрахунок балок на жорсткість” з дисципліни “Опір матеріалів” за освітньо-професійноя 
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35-8 (власний внесок 100%). 2. Г.В. Філатов. Опір матеріалів в задачах і прикладах. Книга 2. – Навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К. – 2019. – 342 с. ISBN 978-617-7748-35-8 (власний внесок 100%). 3. Г.В. Філатов. Опір матеріалів в задачах і прикладах. Книга 3. – Навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К. – 

2019. – 364 с. ISBN 978-617-7748-35-8 (власний внесок 100%). 4. Г.В. Филатов. Сопротивление материалов с элементами тестированиѐ. Книга 1. – Saarbrucken: Palmarium Academic Publishing, Germany. – 2017. – 314 p. ISBN 978-3-659-72429-9 (власний внесок 100%). 5. Г.В. Филатов. Сопротивление материалов с 
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2016/soderzhanie-1-2016/geotekhnicheskaya-i-gornaya-mekhanika-mashinostroenie/3342-uprugie-mufty-s-rezinokordnymi-obolochkami-v-dvukhdvigatelnykh-privodakh-barabannykh-melnits 4. B.V. Vinogradov, D.O. Fedin. The stress state of heavy loaded open gearing with incomplete tooth contact // Naukovyi Visnyk 
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композиційних матеріалів” длѐ студентів усіх форм навчаннѐ / Укл. Я.Р. Ебіч, С.М. Зибайло .-Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014.- 80 с. 2.Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за розділом “Теплотехнічні розрахунки” та самостійної роботи з дисципліни “Основи проектуваннѐ виробництв 

виробів із гуми” длѐ студентів V-VI курсів усіх форм навчаннѐ за спеціальністя 7.05130107 “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів”/ Укл. Я.Р. Ебіч, Я.В. Юмельѐнов, В.І. Овчаров.-Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014.- 49 с. 3.Методичні вказівки до практичних занѐть та 

самостійної роботи з дисципліни «Основи проектуваннѐ хімічних виробництв» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів», вибірковий блок «Хімічні технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів (Г )» / Укл. Я.Р. Ебіч , Я.М. Ващенко .-Дніпро: ДВНЗ УДХТУ 2017.- 88 с. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з дисципліни «Основи проектуваннѐ хімічних виробництв» та дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів 

спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» Спеціалізаціѐ «Хімічна технологіѐ» вибірковий блок» «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» / Укл.Я.М. Ващенко , Я.Р. Ебіч .-Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017-. 85 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних занѐть з 

дисципліни „Розрахунок, конструяваннѐ та технологіѐ виробництва гумотехнічних виробів та взуттѐ ” длѐ студентів V–VI курсів усіх форм навчаннѐ спеціальності 161 „Хімічні технології та інженеріѐ ” спеціалізації „Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів”/ Укл. Я.Р. Ебіч, 

Професор по кафедрі, атестат УТА 81, 

дата видачі 19.04.1994, Президіум, 

рішеннѐ №3 від 19.04.1994, кафедра 

Технологіѐ гуми, латексів і виробів з 

них

доктор хімічних наук, диплом ДН 

000441, дата видачі 07.09.1993, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ № від 07.09.1993; 

Основи проектуваннѐ 

хімічних виробництв ( 24) 

Розрахунок, конструяваннѐ 

та технологіѐ вироб-ництва 

гумовотехнічних виробів та 

взуттѐ (32) Технологіѐ, 

обладнаннѐ та основи 

проектуваннѐ виробництв 

переробки еластомерних 

композиційних матеріалів 

(16)

Професор Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

палив, полімерних та 

поліграфічних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Ювдокименко 

Наталіѐ 

Михайлівна

ДВНЗ УДХТУ. Отриманнѐ вченого званнѐ професора по 

кафедрі хімії та технології переробки еластомерів. Атестат 

12ПР №009895 від 31.10.2014р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1973, 

Спеціальність: Технологіѐ гуми, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: професор кафедри 

хімії та технології переробки 

еластомерів; Науковий ступінь: 

доктор технічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.06 - хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук, 

Тема дисертації: "Синтез 

еластомерних композицій 

заданої морфології "

робота з аспірантами та докторантами: Науковий консультант здобувача, ѐкий одержав документ про присудженнѐ наукового ступенѐ доктора наук: Анісімов В. М. Полімерні композиційні 

матеріали з підвищеноя зносо- та абразивостійкістя на основі блок-кополіуретанів : автореферат дисертації на здобуттѐ наукового ступенѐ доктора технічних наук : 05.17.06 – технологіѐ 

полімерних і композиційних матеріалів / Володимир Миколайович Анісімов ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014; основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. 

Сытар В.И. Исследование триботехнических характеристик полимерного покрытиѐ на основе фенилона, модифицированного комплексными соединениѐми меди состава *Cu(HL )2X+2 / В.И. Сытар, 

Н.М. Евдокименко, А.В. Стовпник**, А.П. Ранский // Вопросы химии и хим. технологии. 2013. – № 5 – С. 82-86 2. Евдокименко, Н.М. Регулирование морфологии блоксополимеров – 

однокомпонентных эластомеров// Н.М. Евдокименко, В.М., Анисимов, Я.Ю. Удовенко, М.Я. Карѐка // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – № 3. – С.80-84. 3. Евдокименко, Н.М. 

Оціняваннѐ можливості застосуваннѐ модифікованого нітрогенвмісними сполуками подрібненого вулканізату / Н.М. Ювдокименко , О.О.Фурса , Я.В. Гавриляк // Технологический аудит и резервы 

производства, 2015. – № 5/3(25 ). – С. 42-47  4. Евдокименко, Н.М. Прогнозуваннѐ властивостей еластомерних композицій за перколѐційними моделѐми/ Н.М. Ювдокименко, Л.А. Пісоцька, Н.Г. 

Кучук// Сучасні інформаційні системи, 2017. – Т.1, № 1. – С. 70-73.  5. Пісоцька Л.А. Оценка изменениѐ энерго-информационного гомеостаза организма человека при помощи метода газоразрѐдной 

визуализации / Л. А. Песоцкаѐ, Н. В. Глухова, Н. Г. Кучук, Н. М. Евдокименко // Системи обробки інформації. – 2016 - № 8(145 ). — С. 133-138.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні рекомендації до змісту та структури дипломної роботи магістра длѐ студентів 5 курсу спеціальності 8.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» спеціалізації «Хімічні технології 

переробки еластомерних матеріалів» / Укл.: Ващенко Я.М., Ювдокименко Н.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 34 с 2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Полімерне матеріалознавство ( еластомерні матеріали» за освітньо-професійноя програмоя 

«бакалавр» длѐ студентів спеціальності«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» спеціалізаціѐ «Хімічні технології перероби еластомерних матеріалів» / Укл. Н.М. Ювдокименко Н.М., Я.М.Ващенко, А.А. Павленко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8с. 3. Методичні вказівки з 

організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Розрахунок,конструяваннѐ та технологіѐ виробництва шин» за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності»хімічні технології та інженеріѐ» спеціалізаціѐ«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних 

матеріалів» / Укл. Н.М. Ювдокименко Н.М., Я.М.Ващенко, А.С. Куделич. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8с. 4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Хімічна технологіѐ виробництва гумових виробів (шини )» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів 

спеціальності«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» спеціалізаціѐ «Хімічні технології перероби еластомерних матеріалів» / Укл. Н.М. Ювдокименко Н.М., Я.М.Ващенко, П.В. Клокол. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8с. 5. Методичні вказівки до студентів з дисципліни 

«Розрахунок,конструяваннѐ та технологіѐ виробництва шин» за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності»хімічні технології та інженеріѐ» спеціалізаціѐ«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» / Укл. Н.М. Ювдокименко Н.М., Я.М.Ващенко, Я.В. 

Гавриляк. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 29 с. 6. Робоча програма виробничої практики (при виконанні дипломного проекту ) за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ», спеціалізаціѐ «Хімічні технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів (Г )» / Укл. Ващенко Я.М., Ебіч Я.Р., Н.М. Ювдокименко, М.М.Терещук – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с. 7.. Робоча програма асистентської практики за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ», спеціалізаціѐ 

«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Г )» / Укл. Ващенко Я.М., Ебіч Я.Р., Н.М. Ювдокименко, М.М.Терещук – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 12 с 8. Методичні вказівки до змісту, структури та виконаннѐ дипломного проекту за освітньо- професійноя програмоя «магістр» длѐ 

студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ», спеціалізаціѐ «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Г )» / Укл. Ващенко Я.М., Ебіч Я.Р., Н.М. Ювдокименко, М.М.Терещук – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с 9. Методичні вказівки до практичних занѐть з 

дисципліни «Хімічна технологіѐ виробництва гумових виробів (шини )» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» спеціалізаціѐ «Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів» / / Укл. Н.М. 

Професор по кафедрі, атестат ПР АР 

001410, Вчена рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ №6 від 

20.06.1997, кафедра хімії та 

технології переробки еластомерів

доктор технічних наук, диплом ДН 

001382, Вища атестаційна комісіѐ 

України, рішеннѐ № від 17.11.1994; 

Розрахунок, конструяваннѐ 

та технологіѐ виробництва 

шин ( 32) Хімічна технологіѐ 

виробництва гумових 

виробів (шини) (32), Новітні 

технології переробки 

полімерних та 

композиційних матеріалів 

(16)

Професор Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Кузьменко 

Микола акович

1. Спільне підприюмство у формі Закритого акціонерного 

товариства «Софрахім», 27.02.2017-28.08.2017, програма 

стажуваннѐ з дисципліни «Технологіѐ і застосуваннѐ 

полімерів у виробництві деревних плит». Довідка №6 від 

28.04.2017 2. Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський меблевий комбінат», 27.02.2017-

27.04.2017, програма стажуваннѐ з дисципліни «Технологіѐ, 

обладнаннѐ і проектуваннѐ виробництв з переробки 

рослинної сировини». Довідка №218 від 27.04.2017р. 3. 

Товариство з обмеженоя відповідальністя «Науково-

виробниче підприюмство «Дніпро-контакт», програма 

стажуваннѐ з дисципліни «Устаткуваннѐ заводів з 

виробництва ВМС» 27.02.2017-27.04.2017, довідка про 

стажуваннѐ № 8 від 28.04.2017р. 4. ТОВ «Профіль», програма 

стажуваннѐ з дисципліни «Технологіѐ та устаткуваннѐ 

переробки полімерів», 20.02.2017-20.04.2017, довідка про 

стажуваннѐ №101 від 20.04.2017р. 5. Приватне підприюмство 

Науково-виробничий комплекс СВК, стажуваннѐ з дисциплін 

«Технологіѐ натуральних ефірних олій і синтетичних 

запашних сполук; Тех

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Краснодарский 

политехнический институт, Рік 

закінченнѐ: 1966, Спеціальність: 

Химическаѐ технологиѐ пластических 

масс, Кваліфікаціѐ: инженер-химик-

технолог

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі хімічної технології 

високомолекулѐрних сполук; 

Науковий ступінь: доктор 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(02.00.06) хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук, 

Тема дисертації: Синтез, 

властивості та застосуваннѐ 

кремнійорганічних сполук з 

термостійким блоком у структурі

основні публікації за напрѐмом: 1. Кузьменко Н.а., Скринник О.В., Кузьменко С.М., Бугрим В.В. Синтез и свойства продуктов взаимодействиѐ трис*три(бутокси ) титанокси+борана с алифатическими 

фторированными спиртами Ж. РАН «Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ «Химиѐ и химическаѐ технологиѐ», 2016, Т.59, Вып.1. – с.75-80, (журнал належить до баз даних RSCI Web of Science )  

2. Кузьменко Н.а., Скринник О.В., Кузьменко С.М., Марченко Д.М., Коломиец О.О. Синтез и физико-химические свойства (*бутокси+*стеаратацилокси)боранов Ж. РАН «Известиѐ высших учебных 

заведений. Сериѐ «Химиѐ и химическаѐ технологиѐ», 2015, Т.58, Вып.9. – с.10-14, (журнал належить до баз даних RSCI Web of Science )  3. Кузьменко С.Н., Баштаник П.И., Кузьменко Н.а., Игонина 

А.М., Евтушенко а.И. Влиѐние природы титаналкоксисодержащего аппрета на свойства базальтопластиков на основе полипропилена. Ж. РАН «Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ «Химиѐ 

и химическаѐ технологиѐ», 2015, Т.58, Вып.4. – с.66-72, (журнал належить до баз даних RSCI Web of Science )  4. Bashtanyk, P. Reinforced plastics based on polypropylene and dressed basalt fibers (Теxt) / 

P.Bashtanyk, M.Kuz’menko, S. Kuz’menko, I.Kuzub // Przetworstwo tworzum (Polymer processing ).- 2017. - №2 (176 ) / 23. – S. 93-99. (Відноситьсѐ до баз даних Scopus ua. ) Наукові статті: "1. Кузьменко, Н.а. 

Синтез и свойства продуктов взаимодействиѐ трис*три(бутокси ) титанокси+борана с алифатическими фторированными спир-тами ?Текст? /Н.а. Кузьменко, О.В. Скринник, С.М. Кузьменко, В.В. 

Бугрим // Ж. РАН «Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ «Химиѐ и химическаѐ технологиѐ». - 2016. - Т.59, Вып.1. – с.75-80, (журнал належить до баз даних RSCI Web of Science )  2. Bashtanyk, 

P. Reinforced plastics based on polypropylene and dressed basalt fibers ?Теxt? / P.Bashtanyk, M.Kuz’menko, S. Kuz’menko, I.Kuzub // Przetworstwo tworzum (Polymer processing ).- 2017. - №2 (176 ) / 23. – S. 93-

99. (Відноситьсѐ до баз даних Scopus ua. ) 3. Баштаник, П.І. Вплив природи ацилрадикалів і їх співвідношеннѐ в структурі титанвмісного апрету на властивості композитів на основі поліпропілену / 

П.І. Баштаник, М.а. Кузьменко, С.М. Кузьменко, Н.М. Ласковенко, А.Г. Головань // Полімерний журнал, м. Київ, ІХВС НАН України. - 2016, XXXVIII. - №2. – с.141-146. 4. Кузьменко, М.а. Вплив природи і 

кількості титан борвмісного модифікатора на міцність карбамідоформальдегідного полімеру / М.а. Кузьменко, С.М. Кузьменко, А.В. Грибенко // Вопросы химии и хим. технологии. – 2017. - №5 

(114). – С. 36-41. 5. Кузьменко, М.а. Вплив природи і кількості модифікатора з атомами комплексоутворявачима (Ті та В ) на властивості композитів на основі поліпропілену / М.а. Кузьменко П.І. 

Баштанік, С.М. Кузьменко, В.П. Кіндріч // Полімерний журнал, Київ: ІХВС НАН України. – 2017. –39. - №2. – С. 89-94. 6. Кузьменко, М.а. Вплив природи і кількості титан борвмісного модифікатора на 

міцність карбамідоформальдегідного полімеру / М.а.Кузьменко, С.М. Кузьменко, А.В. Грибенко // Вопросы химии и хим. технологии. – 2017. - №5 (114 ). – С. 36-41. 7. Кузьменко, С.М. Вплив 

кількості і природи бортитанвмісного модифікатора на властивості алкідних захисних покриттів / С.М. Кузьменко, М.а. Кузьменко, Н.М. Ласковенко, В.А. Гуменяк // Полімерний журнал, Київ: ІХВС 

НАН України. – 2018. ? №2. – С.106-112." "8. Кузьменко, С.М. Синтез та властивості (алкокси)ацилоксититанатів на основі суміші моно карбованих кислот сонѐшникової та льнѐної олії / С.М. 

Кузьменко, М.а. Кузьменко, Н.М. Ласковенко, Т.Я. Колѐда, Г.О. Пашкіна, А.О. Стогній // Полімерний журнал, Київ: ІХВС НАН України. – 2018. ? №3. – С.196-193. 9. Кузьменко, С.М. Модифікаціѐ 

триацетат целялозних плівок продуктами переетерифікації тристри(бутокси)титанокси?борану стеариновоя кислотоя Текст // Полімерний журнал, Київ: ІХВС НАН України. – 2019. ? №1. – С.50-57."

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: "1. Кузьменко Н.а., Скринник О.В., Кузьменко С.М., Бугрим В.В. Синтез и свойства продуктов взаимодействиѐ 

трис*три(бутокси ) титанокси+борана с алифатическими фторированными спиртами Ж. РАН «Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ «Химиѐ и химическаѐ технологиѐ», 2016, Т.59, Вып.1. – с.75-80, (журнал належить до баз даних RSCI Web of Science )  2. Кузьменко Н.а., Скринник О.В., Кузьменко С.М., 

Марченко Д.М., Коломиец О.О. Синтез и физико-химические свойства (*бутокси+*стеаратацилокси)боранов Ж. РАН «Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ «Химиѐ и химическаѐ технологиѐ», 2015, Т.58, Вып.9. – с.10-14, (журнал належить до баз даних RSCI Web of Science )  3. Кузьменко С.Н., 

Баштаник П.И., Кузьменко Н.а., Игонина А.М., Евтушенко а.И. Влиѐние природы титаналкоксисодержащего аппрета на свойства базальтопластиков на основе полипропилена. Ж. РАН «Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ «Химиѐ и химическаѐ технологиѐ», 2015, Т.58, Вып.4. – с.66-72, (журнал 

належить до баз даних RSCI Web of Science )  4. Bashtanyk, P. Reinforced plastics based on polypropylene and dressed basalt fibers (Теxt) / P.Bashtanyk, M.Kuz’menko, S. Kuz’menko, I.Kuzub // Przetworstwo tworzum (Polymer processing ).- 2017. - №2 (176 ) / 23. – S. 93-99. (Відноситьсѐ до баз даних Scopus ua. ) "; Наукові 

статті: "1. Кузьменко, Н.а. Синтез и свойства продуктов взаимодействиѐ трис*три(бутокси ) титанокси+борана с алифатическими фторированными спир-тами ?Текст? /Н.а. Кузьменко, О.В. Скринник, С.М. Кузьменко, В.В. Бугрим // Ж. РАН «Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ «Химиѐ и химическаѐ 

технологиѐ». - 2016. - Т.59, Вып.1. – с.75-80, (журнал належить до баз даних RSCI Web of Science )  2. Bashtanyk, P. Reinforced plastics based on polypropylene and dressed basalt fibers ?Теxt? / P.Bashtanyk, M.Kuz’menko, S. Kuz’menko, I.Kuzub // Przetworstwo tworzum (Polymer processing ).- 2017. - №2 (176 ) / 23. – S. 93-

99. (Відноситьсѐ до баз даних Scopus ua. ) 3. Баштаник, П.І. Вплив природи ацилрадикалів і їх співвідношеннѐ в структурі титанвмісного апрету на властивості композитів на основі поліпропілену / П.І. Баштаник, М.а. Кузьменко, С.М. Кузьменко, Н.М. Ласковенко, А.Г. Головань // Полімерний журнал, м. Київ, 

ІХВС НАН України. - 2016, XXXVIII. - №2. – с.141-146. 4. Кузьменко, М.а. Вплив природи і кількості титан борвмісного модифікатора на міцність карбамідоформальдегідного полімеру / М.а. Кузьменко, С.М. Кузьменко, А.В. Грибенко // Вопросы химии и хим. технологии. – 2017. - №5 (114). – С. 36-41. 5. 

Кузьменко, М.а. Вплив природи і кількості модифікатора з атомами комплексоутворявачима (Ті та В ) на властивості композитів на основі поліпропілену / М.а. Кузьменко П.І. Баштанік, С.М. Кузьменко, В.П. Кіндріч // Полімерний журнал, Київ: ІХВС НАН України. – 2017. –39. - №2. – С. 89-94. 6. Кузьменко, 

М.а. Вплив природи і кількості титан борвмісного модифікатора на міцність карбамідоформальдегідного полімеру / М.а.Кузьменко, С.М. Кузьменко, А.В. Грибенко // Вопросы химии и хим. технологии. – 2017. - №5 (114 ). – С. 36-41. 7. Кузьменко, С.М. Вплив кількості і природи бортитанвмісного 

модифікатора на властивості алкідних захисних покриттів / С.М. Кузьменко, М.а. Кузьменко, Н.М. Ласковенко, В.А. Гуменяк // Полімерний журнал, Київ: ІХВС НАН України. – 2018. ? №2. – С.106-112." "8. Кузьменко, С.М. Синтез та властивості (алкокси)ацилоксититанатів на основі суміші моно карбованих 

кислот сонѐшникової та льнѐної олії / С.М. Кузьменко, М.а. Кузьменко, Н.М. Ласковенко, Т.Я. Колѐда, Г.О. Пашкіна, А.О. Стогній // Полімерний журнал, Київ: ІХВС НАН України. – 2018. ? №3. – С.196-193. 9. Кузьменко, С.М. Модифікаціѐ триацетат целялозних плівок продуктами переетерифікації 

тристри(бутокси)титанокси?борану стеариновоя кислотоя Текст // Полімерний журнал, Київ: ІХВС НАН України. – 2019. ? №1. – С.50-57."; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про 

реюстрація авторського права на твір: "Патенти:  1. Пат. 104502 Україна, МПК С08L 27/06 Застосуваннѐ (ацилокси )титанатів індивідуально або в суміші ѐк модифікатора полімерних композицій на основі полівінілхлориду *Tекст+ / Кузьменко М.а., Кузьменко С. М., Колѐда Т.Я., Баштаник П.І., Сула Л.І., 

ащенко Т.М., Рубан К.С. / (Україна ); опубл. 10.02.2014, Бял. №3. 2. Пат. 108916 Україна, МПК С08L 1/12 (2006.01 ), С08К5/06 (2006.01 ) Застосуваннѐ карбофункціональних борвмісних олігоспиртів або їх сумішей ѐк модифікуячої добавки в композиції на основі триацетату целялози *Tекст+ / Кузьменко М.а., 

Шапка В.Х., Бугрим М.В. (Україна ); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - № а 2013 09485; заѐвл. 29.07.2013; опубл. 25.06.2015, Бял. №12." 3. Пат. 110426 Україна, МПК С08L 23/12 (2006.01 ), С08К5/56 (2006.01 ), С08К 5/55 (2006.01 ), С09К 9/04 (2006.01 ) Застосуваннѐ *(алкокси )(акрилат-ацилокси 

)титанокси+боранів ѐк апретів длѐ наповнявача полімерної композиції *Tекст+ / Кузьменко М.а., Кузьменко С.М., Баштанік П.І., Кузьменко О.М., Ювтушенко а.І., Ігоніна Г.М. (Україна ), заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - № а 2014 07583; заѐвл. 07.07.2014; опубл. 25.12.2015, Бял. №24. "4. Пат. 110426 

Україна, МПК D06М 13/00 (2015.01 ), С14С 9/00 (2015.01 ) Застосуваннѐ *(алкілацилокси )(алкокси )титанокси+боранів ѐк основи просочувальних складів длѐ гідрофобізації целялозовмісних матеріалів, шкіри і виробів на їх основі *Tекст+ / Кузьменко М.а., Кузьменко С.М., Скриннік О.В., Коломоюць О.О., 

Кузьменко О.М. . (Україна ), заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - № а 2014 05311; заѐвл. 19.05.2014; опубл. 25.06.2015, Бял. №12. 5. Пат. 109570 Україна, МПК В27К 3/36 (2006.01 ), D06М 13/50 (2006.01 ), D21Н 25/02 (2006.01 ), Застосуваннѐ алкоксипохідних титану з атомом бору в структурі в ѐкості 

основи композиції длѐ просочуваннѐ целялозовмісних матеріалів та виробів на їх основі *Tекст+ / Кузьменко М.а., Кузьменко С.М., Скриннік О.В., Феденко А.О. . (Україна ), заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - -№ а 2013 11712; заѐвл. 04.10.13; опубл. 10.09.2015, Бял. №17  6. Пат. 116904 Україна, МПК 

Професор по кафедрі, атестат 02ПР 

003503, дата видачі 16.06.2005, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/02-

П від 16.06.2005, кафедра хімічної 

технології високомолекулѐрних 

сполук

доктор хімічних наук, диплом ДН 

002276, дата видачі 16.01.1996, 

Вчена рада вищого навчального 

закладу, установи, організації, 

рішеннѐ №1/96 від 16.01.1996, 

спеціальність (02.00.06) хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук; 

1. Устаткуваннѐ підприюмств 

з переробки рослинної 

сировини (64 год) 2. 

Технологіѐ і застосуваннѐ 

полімерів у виробництві 

деревних плит і пластиків (40 

год) 3. Технологіѐ 

виробництва ВМС (80 год) 4. 

Технологіѐ, обладнаннѐ і 

проектуваннѐ виробництв з 

перерорбки рослинної 

сировини (48 год). 5. 

Технологіѐ мила і миячих 

засобів (48 год)

Професор Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Верещак Віктор 

Григорович

2) 72-hours staff Training Programme on Water Supply Systems 

and Wastewater Management (2016, Ukrainian State of 

University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine).

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДХТІ ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1973, 

Спеціальність: Технологіѐ 

неорганічних речовин і хімічних 

добрив, Кваліфікаціѐ: Інженер хімік-

технолог

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі технології неорганічних 

речовин та екології; Науковий 

ступінь: доктор технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

Технологіѐ неорганічних 

речовин;, Тема дисертації: 

Фізико-хімічні основи технології 

нанорозмірних порошків 

стабілізованого діоксиду 

цирконія

основні публікації за напрѐмом: 1.Vereschak, V.G. Obtaining, studying the properties, and application of zirconium(IV) oxymethanesulfonate *Text+ / V.G. Vereschak // Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. – 2018. – V. 6, № 6(96). – Р. 14?19.(http://journals.uran.ua/eejet/article/view/150771/152769). 2. Верещак В.Г. Одержаннѐ стабілізованого діоксиду цирконія із гетерометалічних 

метансульфонатних комплексів цирконія(IV) / Верещак В.Г., Баскевич О.С., Бродніковський Ю.М. //Вопросы химии и хим. технологи. ? 2018. ? №6, ? С.. 67-70. 1.Баскевич, О.С. Моделяваннѐ 

близького порѐдку аморфних оксидів Zr1-xYxO2 *Текст+ / О.С. Баскевич, В.Г. Верещак, М.В. Ніколенко // Математичне моделяваннѐ. ? 2018. ? Т. 39, № 2. ? С. 170?178. ISSN 2519-8106. 2. Vasylyev, O.D. 

From Powder to Power: Ukrainian Way *Text+ / О.D. Vasylyev, Y.M. Brodnikovskyi, M.M. Brychevskyi, V.G. Vereschak *et al.+// SF J Material Chem Eng. – 2018. – V. 1(1). – P. 1001-1011. 3. Верещак, В.Г. 

Одержаннѐ стабілізованого діоксиду цирконія із гетерометалічних метансульфонатних комплексів цирконія(IV) *Текст+ / В.Г. Верещак, О.С. Баскевич, Ю.М. Бродніковський // Voprosy khimii i 

khimicheskoi tekhnologii. ? 2018. ? № 6. ? С. 5-11.(http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/6/Vereschak.pdf). 4.Баскевич, О.С. Моделяваннѐ близького порѐдку аморфних оксидів Zr1-xYxO2 

*Текст+ / О.С. Баскевич, В.Г. Верещак, М.В. Ніколенко // Математичне моделяваннѐ. ? 2018. ? Т. 39, № 2. ? С. 170?178. ISSN 2519-8106. 5. Верещак, В.Г. Одержаннѐ оксидних плівкових покриттів на 

алямосилікатних мікросферах термолізом метансульфонатів цирконія(IV) і титану(IV) *Текст+ / В.Г. Верещак, О.С. Баскевич, Д.О. Черваков // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ: зб. 

науч. праць. – 2018. – Вып. 104. – С. 87–91. ISSN 2415-7031.; робота з аспірантами та докторантами: 1.Пасенко Олександ Олександрович "нанаодисперсний цирконій" спеціальність 05.17.01 - 

технологіѐ неорганічних речовин, рік захисту 2011. 2. Хлопицький Олексій Олександрович "Розкриттѐ циркону малишеського родовиза" спеціальність 05.17.01 - технологіѐ неорганічних речовин, рік 

захисту 2010

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Vereschak, V. Co-precipitation method in nanoscale 

scandia stabilized zirconia powders technology for ceramic fuel cells *Text+ / V. Vereschak, O. Pasenko, I. Bykov //Scientific Development and Achievements: monograph / O. Kozlov. – London: Sciemcee, 2018. – Part. – P. 168-180 (друк. арк. 0,5). ISBN 978-1-9993071-0-7. 2. Ніколенко, М. Комплексна переробка 

молібденвмісної вторинної сировини *Текст+:моногріфіѐ / М. Ніколенко. І. Самчилююв, В.Верещак, -Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publisching, 2019.-121 c.  2. Верещак, В. Нанорозмірні порошки стабілізованого діоксиду цирконія *Текст+:моногріфіѐ /В.Верещак, М. Ніколенко.-Beau Bassin: LAP LAMBERT 

Academic Publisching, 2019.-164 c.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Верещак, В.Г. Одержаннѐ нанодисперсних порошків 

стабілізованого діоксиду цирконія з метансульфонату цирконія*Текст+ / В.Г. Верещак, М. Саліч, О.С. Баскевич // Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереженнѐ: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (30 вереснѐ-2 жовтнѐ 2015 р., Дніпропетровськ). - 

Дніпропетровськ, 2015. - С.53. 2. Верещак, В.Г. Метансульфонат цирконія(IV) *Текст+ / В.Г. Верещак, О.В. Штеменко, М. Саліч // Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереженнѐ: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (30 вереснѐ-2 жовтнѐ 2015 р., 

Дніпропетровськ). - Дніпропетровськ, 2015. - С. 51. 3. Верещак, В.Г. Метансульфонати ѐк перспективні органічні сполуки длѐ одержаннѐ функціональних оксидних наноматеріалів *Текст+ / В.Г. Верещак, К.О. Сорочкіна, Д.В. Влююв // ХХ Українська конференціѐ з неорганічної хімії, присвѐчена 100-річчя 

заснуваннѐ Національної академії наук України: тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії, присвѐченій 100-річчя заснуваннѐ Національної академії наук України (17-20 вереснѐ 2018 р., Дніпро). – Дніпро, 2018. – С. 133 4. Баскевич, О.С. Одержаннѐ оксидних плівкових покритів на 

алямосилікатних мікросферах термолізом метансульфонатів цирконія(IV) і титану(IV) *Текст+ / О.С. Баскевич, В.Г. Верещак, О.М. Гулівець // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: матеріали 78 Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травнѐ 2018 р., Дніпро). – Дніпро, 2018 

– С. 288–290. Баскевич О.С. Одержаннѐ оксидних плівкових покритів на алямосилікатних мікросферах термолізом метансульфонатів цирконія(IV) і титану(IV) *Текст+ / О.С. Баскевич, В.Г. Верещак, Гулівець О.М. // МАТЕРІАЛИ 78 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» 17.05 – 18.05.2018 г. Днепр 2018–.2018.–c.288–290.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його 

заступника: 1. Заідувач кафедри Технології неорганічних речовин та Екології 2. Науковий керівник НДЛ "Хімії та технології порошкових матеріалів"; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Член організаційного комітету Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності "Хімічні технології неорганічних речовин" - 2017/2018 р. 2. Член журі (конкурсної комісії) Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженеріѐ" - 2018/2019 р.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових 

виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.Vereschak, V.G. Obtaining, studying the properties, and application of zirconium(IV) oxymethanesulfonate *Text+ / V.G. Vereschak // Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. – 2018. – V. 6, № 6(96). – Р. 14?19.(http://journals.uran.ua/eejet/article/view/150771/152769). 2. Верещак В.Г. Одержаннѐ стабілізованого діоксиду цирконія із гетерометалічних метансульфонатних комплексів цирконія(IV) / Верещак В.Г., Баскевич О.С., Бродніковський Ю.М. //Вопросы химии и 

хим. технологи. ? 2018. ? №6, ? С.. 67-70.; 1.Баскевич, О.С. Моделяваннѐ близького порѐдку аморфних оксидів Zr1-xYxO2 *Текст+ / О.С. Баскевич, В.Г. Верещак, М.В. Ніколенко // Математичне моделяваннѐ. ? 2018. ? Т. 39, № 2. ? С. 170?178. ISSN 2519-8106. 2. Vasylyev, O.D. From Powder to Power: Ukrainian 

Way *Text+ / О.D. Vasylyev, Y.M. Brodnikovskyi, M.M. Brychevskyi, V.G. Vereschak *et al.+// SF J Material Chem Eng. – 2018. – V. 1(1). – P. 1001-1011. 3. Верещак, В.Г. Одержаннѐ стабілізованого діоксиду цирконія із гетерометалічних метансульфонатних комплексів цирконія(IV) *Текст+ / В.Г. Верещак, О.С. Баскевич, 
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45-49 4. Нефедов В.Г., А.Г.Атапин, Д.А.Головко. Феноменологическое изучение вѐзкости и плотности растворов гидроксидов щелочніх метал лов // Восточно-европейский журнал передовых 

технологий.-2015, 6/6(78).-27-32 5.   Головко Д.А., Нефедов В.Г., Головко И.Д., Шевченко Л.В Получение очищенных растворов гидроксида натриѐ длѐ синтезв ферратов(VI) Технологический аудит и 

резерви производства.-2016, №6, С.17-21. 6. Нефедов В.Г.Матвеев В.В., Королѐнчук Д.Г. INFLUENCE OF FREQUENCY OF ELECTRIC CURRENT ON ELECTRIC CONDUCTIVITY OF THIN FILMS ELECTROLYTES 

Известиѐ ВУЗов. Химиѐ и хим.технологиѐ. 2018.т.61, вып.2, С.58-64 7. А. Н. Симбиркина, В. Г. Нефедов, О. В. Черваков, Н. И. Глоба Аппаратурное оформление химической металлизации полых 

стеклѐнных микросфер // Вопросы проектированиѐ и производства конструкций летательных аппаратов. - 2016. - Вып. 1. - С. 109-122.

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Електрохімічні процеси в системі електрод-електроліт длѐ електролізерів та хімічних джерел струму, 23110299, 2010-2015, Відповідальний виконавець 2. Процеси перетвореннѐ та переносу речовини в електрохімічних системах і природо охоронних 

технологіѐх, 2316039, 2016-2020, Керівник; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Обладнаннѐ та проектуваннѐ в природоохоронних технологіѐх» длѐ студентів-магістрів І курсу спеціальності 161 – 

Хімічні технології та інженеріѐ, спеціалізаціѐ «Природоохоронні хімічні технології» / Укл. Нефедов В.Г. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 10с. 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Обладнаннѐ та проектуваннѐ в природоохоронних технологіѐх» длѐ студентів-магістрів І курсу спеціальності 

161 – Хімічні технології та інженеріѐ, спеціалізаціѐ «Природоохоронні хімічні технології» / Укл. Нефедов В.Г. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 11с. 3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Обладнаннѐ та проектуваннѐ електрохімічних виробництв» за освітньо-професійноя програмоя 

«магістр» длѐ студентів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженеріѐ, спеціалізаціѐ «Технічна електрохіміѐ» / Укл. Нефедов В.Г. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 22с. 4. Методичні вказівки та тематика з курсового проектуваннѐ з дисципліни «Обладнаннѐ та проектуваннѐ в природоохоронних технологіѐх» 

за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженеріѐ, спеціалізаціѐ «Природоохоронні хімічні технології» / Укл. Поліщук Я.В., Нефедов В.Г. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 15с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, 

що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Нефедов В.Г., А.Г.Атапин, Д.А.Головко. Феноменологическое изучение вѐзкости и плотности растворов гидроксидов щелочных металлов// Восточно-европейский журнал передовых 

технологий.-2015, 6/6(78).-27-32 2. A.P.Mukhachev, V.G.Nefedov, O/A/Kharitonova. Electrode proctsses in electrolysis of zirconium at production of plasticzirconium for nuclear energu//PAST.2019,N2(120) P/111-115 3. Нефедов В.Г., Головко Д.А., Атапин А.Г. Электролитическое газовыделение в концентрированных 

щелочных растворах// East European Scientific Journal 2016, 10(14) vol3, P.91-98 4. Нефедов В.Г.Матвеев В.В., Королѐнчук Д.Г INFLUENCE OF FREQUENCY OF ELECTRIC CURRENT ON ELECTRIC CONDUCTIVITY OF THIN FILMS ELECTROLYTES// Известиѐ ВУЗов. Химиѐ и хим.технологиѐ. 2018.т.61, вып.2, С.58-64 5. 

Нефедов В.Г., Атапин А.Г. Анализ условий образованиѐ зародыша пузырька при электролизе воды//Вопросы химии и хим. Технол. 2019, №4, С.120-126. 6. Атапин А.Г., Нефедов В.Г. Параметры кислородных пузырьков, образуящихсѐ при электролизе растворов с различной концентрацией NaOH// Вопросы 

химии и хим. Технол. 2019, №5, С.14-21. 7. Nefedov V.G., Sknar Yu.E, Kharitonova O.A.Leaching of uranium ores in the process of sodium sulphat electrolysis// PAST.2019,N5(123) P/113-117; 1. А.Н.Симбиркина, В.Г.Нефедов, О.В.Черваков, Н.И.Глоба Металлизированные полые стеклѐнные микросферы длѐ 

перспективных теплоизолѐционных и радиопоглощаящих покритий // Вопросы проектированиѐ и производства летательных аппаратов. Сборник науч. Трудов Нац. аэрокосмического ун-та ХАИ, вып3(83) 2015, С79-88 2.  Д.Г.Королѐнчук, В.Г.Нефедов, М.Р.Букатина, М.П.Щебельскаѐ, В.Д. Захаров, В.Е. 

Ваганов. Композиционные электролитические покрытиѐ на основе меди с углеродными наноматериалами // Вісник національного технічного університету ХПИ, 2015, №30.С.51-59 3. Нефедов В.Г., Атапин А.Г, Головко Д.А. Электролиз концентрированных щелочных растворов 2. Факторы, влиѐящие на 

размнеры выделѐящихсѐ водородных пузырей // Вопросы химии и хим. Технологии 2015,№2, С. 45-49 4. Нефедов В.Г., А.Г.Атапин, Д.А.Головко. Феноменологическое изучение вѐзкости и плотности растворов гидроксидов щелочніх метал лов // Восточно-европейский журнал передовых технологий.-2015, 

6/6(78).-27-32 5.   Головко Д.А., Нефедов В.Г., Головко И.Д., Шевченко Л.В Получение очищенных растворов гидроксида натриѐ длѐ синтезв ферратов(VI) Технологический аудит и резерви производства.-2016, №6, С.17-21. 6. Нефедов В.Г.Матвеев В.В., Королѐнчук Д.Г. INFLUENCE OF FREQUENCY OF ELECTRIC 

CURRENT ON ELECTRIC CONDUCTIVITY OF THIN FILMS ELECTROLYTES Известиѐ ВУЗов. Химиѐ и хим.технологиѐ. 2018.т.61, вып.2, С.58-64 7. А. Н. Симбиркина, В. Г. Нефедов, О. В. Черваков, Н. И. Глоба Аппаратурное оформление химической металлизации полых стеклѐнных микросфер // Вопросы 

проектированиѐ и производства конструкций летательных аппаратов. - 2016. - Вып. 1. - С. 109-122.; 9) робота у складі експертної ради з питань проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврѐдуваннѐ, або у складі комісій Державної служби ѐкості освіти із здійсненнѐ планових (позапланових) заходів державного наглѐду (контроля): Акредитациѐ спеціальності 161 у КНУТД (м.Київ), наказ №336-ВК 14.12.18; 11) 

наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант ТОВ «Інженерна компаніѐ «КРІПТО» з питань електроенергетики та електротехніки з 01.01.2017 по теперішній час.; 3) 

наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: "1. Нефедов В.Г., Никифоров 

Професор по кафедрі, атестат ПР 

002016, дата видачі 18.02.2003, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №1/2-П 

від 18.02.2003, кафедра технічної 

електрохімії

доктор технічних наук, диплом ДД 

001025, дата видачі 12.01.2000, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №22-08/1 від 12.01.2000, 

спеціальність Технічна 

електрохіміѐ; 

1. Конструкційні матеріали 

хімічного обладнаннѐ (32) 2. 

Устаткуваннѐ 

електрохімічних виробництв 

(40) 3. Основи проектуваннѐ 

хімічних виробництв (24) 4. 

Устаткуваннѐ в 

природоохоронних 

технологіѐх (40) 5. 

Обладнаннѐ і проектуваннѐ 

в природоохоронних 

технологіѐх (32) 6. 

Обладнаннѐ і проектуваннѐ 

електрохімічних виробництв 

(32)

Професор Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Кошель Микола 

Дмитрович

1. ДВНЗ УДХТУ, Staff Training Programme on Water Supply 

Systems and Wastewater Management within the framework of 

the Water Harmony project. Підвищеннѐ кваліфікації з 

дисциплін «Математичне моделяваннѐ та оптимізаціѐ 

об’юктів хімічної технології», «Теоретичні основи 

природоохоронних технологій», «Мембранні технології». 

Термін з 13.10.2016 по 23.10.2016 р. Сертифікат № 08-166 від 

23.10.2016р. 2. ДВНЗ УДХТУ, підвищеннѐ кваліфікації за 

професійноя програмоя  «Математичне моделяваннѐ та 

застосуваннѐ ЕОМ і комп’ятерних технологій у хімічній, 

біотехнологічній та харчових галузѐх промисловості». 

Термін з 16.01.2017 по 27.01.2017р. Свідоцтво № 12СПВ 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДХТІ ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1963, 

Спеціальність: Технологіѐ 

електрохімічних виробництв, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-технолог

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі електрохімічних 

виробництв; Науковий ступінь: 

доктор хімічних наук, Наукова 

спеціальність: технічна 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

"Исследование 

электрохимических и 

массообменных процессов в 

щелевых системах с 

циркулируящим электролитом 

(на примере электрохимических 

основні публікації за напрѐмом: 1. Koshel, N.D. Nonstationary Processes That Occuron Nonpolarizable Lead Surfacein Sulfuric Acid *Text+ /N.D. Koshel, N.S. Gerasika, M.V. Kostyrya // Surface Engineering and 

Applied Electrochemistry. – 2016. – Vol. 52, № 1. – P. 22-30. 2. Koshel N.D., Kostyrya M.V. A Method for Conductivity Measurements in Quantitative Analysis of Two-Component Solutions of Electrolytes. Surface 

Engineering and Applied Electrochemistry. 2018. Vol. 54, No 1. Р. 103-110. 3. Кошель, Н.Д., Смирнова Е.В., Буртоваѐ В.П., Кошель С.А. Определение обменных свойств анионита АН-2ФН методом 

компьятерной резистометрии. Вопросы химии и химической технологи. 2018. №5. С. 23-30. 1. Кошель Н.Д., Полищук Я.В., Проточные редокс-акумулѐторы в системах резервированиѐ энергии / 

Вопросы химии и химической технологи. – 2015, №4  2. Кошель Н.Д., Герасика Н.С., Костырѐ М.В. Динамика установлениѐ стационарного состоѐниѐ поверхности свинца в серной кислоте / 

Вопросы химии и химической технологии, 2014, т.3, стр. 44-48 3. Смирнова Е.В., Кошель Н.Д. Гладченко Н. А., Корпач С. В. Исследование и моделирование динамики быстрых зарѐдно-разрѐдных 

процессов на електродах Fе/Fe(OH)2/KOH / Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 5. – С.86-90.  4. Смирнова Е.В., Кошель Н.Д. Потенциодинамиче-ское исследование свойств 

железного электрода в щелочном электролите. 1. Плоский электрод Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 5. – С.90-94. 5. Кошель, Н.Д. Кондуктометрический метод 

количественного анализа двухкомпонентных растворов электролитов / Н.Д. Кошель, М.В. Костырѐ // Электроннаѐ обработка материалов. – 2017. – № 2 (Том 53) – С. 103-109. 6. Кошель Н. Д., 

Смирнова Е.В., Кошель С.А. Исследование обменных процессов в ионитах в электрических полѐх методом компьятерной резистометрии. Часть 2. Методы и техника. Электроннаѐ обработка 

материалов. 2018. №5. С. 56-67.; робота з аспірантами та докторантами: 1. Смирнова О.В. «Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента», кандидат технічних наук, 

спеціальність 05.17.03-технічна електрохіміѐ, 2011 р. "2. Коток В.А. «Метод ускоренного импульсного разрѐда длѐ оценки Ni(OH)2 как электродного материала щелочных аккумулѐторов»,  кандидат 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Koshel, N.D. Nonstationary Processes That Occuron Nonpolarizable Lead Surfacein Sulfuric Acid *Text+ /N.D. Koshel, 

N.S. Gerasika, M.V. Kostyrya // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2016. – Vol. 52, № 1. – P. 22-30. 2. Koshel N.D., Kostyrya M.V. A Method for Conductivity Measurements in Quantitative Analysis of Two-Component Solutions of Electrolytes. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2018. Vol. 54, No 

1. Р. 103-110. 3. Кошель, Н.Д., Смирнова Е.В., Буртоваѐ В.П., Кошель С.А. Определение обменных свойств анионита АН-2ФН методом компьятерной резистометрии. Вопросы химии и химической технологи. 2018. №5. С. 23-30.; 1. Кошель Н.Д., Полищук Я.В., Проточные редокс-акумулѐторы в системах 

резервированиѐ энергии / Вопросы химии и химической технологи. – 2015, №4  2. Кошель Н.Д., Герасика Н.С., Костырѐ М.В. Динамика установлениѐ стационарного состоѐниѐ поверхности свинца в серной кислоте / Вопросы химии и химической технологии, 2014, т.3, стр. 44-48 3. Смирнова Е.В., Кошель 

Н.Д. Гладченко Н. А., Корпач С. В. Исследование и моделирование динамики быстрых зарѐдно-разрѐдных процессов на електродах Fе/Fe(OH)2/KOH / Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 5. – С.86-90.  4. Смирнова Е.В., Кошель Н.Д. Потенциодинамиче-ское исследование свойств 

железного электрода в щелочном электролите. 1. Плоский электрод Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 5. – С.90-94. 5. Кошель, Н.Д. Кондуктометрический метод количественного анализа двухкомпонентных растворов электролитов / Н.Д. Кошель, М.В. Костырѐ // Электроннаѐ обработка 

материалов. – 2017. – № 2 (Том 53) – С. 103-109. 6. Кошель Н. Д., Смирнова Е.В., Кошель С.А. Исследование обменных процессов в ионитах в электрических полѐх методом компьятерной резистометрии. Часть 2. Методы и техника. Электроннаѐ обработка материалов. 2018. №5. С. 56-67.; 4) наѐвність 

виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Математичне моделяваннѐ та оптимізаціѐ об’юктів хімічної технології2 длѐ студентів IV курсу напрѐму «хімічна технологіѐ» 6.051301 за професійним спрѐмуваннѐм на 

спеціальність 7(8).05130106 “Природоохоронні хімічні технології” / Укл.: М.Д. Кошель – Днiпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 16 c. 2. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Математичне моделяваннѐ та оптимізаціѐ об’юктів хімічної технології» длѐ студентів IV курсу напрѐму «хімічна 

технологіѐ» 6.051301 за професійним спрѐмуваннѐм на спеціальність 7(8).05130106 “Природоохоронні хімічні технології” / Укл.: М.Д. Кошель – Днiпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 40 c. 3. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Математичне моделяваннѐ та оптимізаціѐ об’юктів 

хімічної технології» длѐ студентів IV курсу напрѐму «хімічна технологіѐ» 6.051301 за професійним спрѐмуваннѐм на спеціальність 7(8).05130106 «Технічна електрохіміѐ» / Укл.: М.Д. Кошель – Днiпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 32 c. 4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Математичне 

Професор по кафедрі, атестат ПР 

009761, дата видачі 20.05.1983, Вища 

атестаційна комісіѐ України, рішеннѐ 

№19 від 20.05.1983, кафедра 

електрохімічних виробництв

доктор хімічних наук, диплом ХМ 

000606, дата видачі 24.07.1981, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №28 від 24.07.1981; 

1. Теоретична електрохіміѐ 

(80) 2. Математичне 

моделяваннѐ та оптимізаціѐ 

об’юктів хімічної технології 

(32) 3. Компятерні технології 

в науковій та інженерній 

діѐльності (24)



Професор Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Скнар Ярій 

Ювгенович

Національна металургійна академіѐ, кафедра промислової 

теплоенергетики, 17.12.2018-18.06.2019 рр., довідка № 894/3 

від 18.06.19. Стажуваннѐ з дисціплін «Загальна хімічна 

технологіѐ», «Техніка та технологіѐ галузі», "Процеси та 

апарати хімічних виробництв", "Процеси та апарати хіміко-

фармацевтичних виробництв", "Процеси та апарати 

харчових виробництв"

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Basic models in dielectric spectroscopy of heterogeneous materials with semiconductor inclusions. / A.S. Tonkoshkur, A.B. Glot, A.V. Ivanchenko //Multidiscipline Modeling in 

Materials and Structures. - Vol. 13,. Iss. 1. – 2017. - P.36-57. (Вклячено до наукометричної бази Scopus) 2.Modeling of current limitations in photo-electrical systems of solar batteries using self-restoring fuses 

polyswitch. /,A. S. Tonkoshkur & L. V. Nakashidze// Radio Electronics, Computer Science, Control. - № 2. - 2019. - Р. 15-22. (Вклячено до наукометричної бази Web of Science Core Collection). 1. Алгоритм 

обробки даних кінетики відгуку резистивного газового сенсору на основі моделі розтѐгнутої експоненціальної функції / О.С. Тонкошкур, Ю.Л. Повзло // Системні технології. Регіональний 

міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 1(108). – Дніпро, 2017. – С.129-135.  2. Architecture and description of the applied programs package for electrical properties simulation of heterogeneous 

materials / A.S. Tonkoshkur A.S., N.V. Karpenko N.V. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 1?(114) – Дніпро, 2018. – С.136-142. 3. Algorithm for representation 

of the polyswitch fuse characteristics in the modeling problem /A.S. Tonkoshkur , A.V. Ivanchenko A.V. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 1?(120) – Дніпро, , 

2019. – С. 143-149. 4. Software for calculation of parameters of equivalent electric scheme of photovoltaic cells. / A.S. Tonkoshkur, L.V. Nakashidze // Системні технології. Регіональний міжвузівський 

збірник наукових праць. – Вип. 1?(120) – Дніпро, , 2019. – С. 150-155. 5. Resettable fuses for overcurrent protection in photovoltaic solar array systems / A. Y. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur & S. F. Lyagushyn 

//Journal of Physics and Electronics, No 26(2).- 2018. P. 81-88.

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: "1. Матеріал длѐ варисторів на основі оксиду вольфраму / В.О. Макаров, О.Я. Лѐшков, О.С. 

Тонкошкур // Патент UA 129719 U | Опубліковано: 12.11.2018, Бял. №21 | МПК:H01С 7/10 . 2. Пристрій захисту фотоелектричних модулів від струму перенавантаженнѐ / О.C. Тонкошкур, О.В. Иванченко, С.В. Мазурик, В.О. Макаров // Патент UA 134899 U | Опубліковано: 10.06.2019, Бял. №11 | МПК:H01Н 

81/00"; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: "Керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком каф. електронних обчислявальних машин ДНУ : Архітектура процесорів. Програмуваннѐ в мнемокодах, 2016-2018 

роки. "; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: "науковий керівник теми:   Фізико-технологічні основи створеннѐ захисту сонѐчних елементів від електричних перевантажень на основі полімерних нанокомпозитів, г/б тема НДІ енергетики ДНУ ім. О. Гончара, 01.01.2018 -31.12 2020, № 3-339-18  "; 1) 

наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Basic models in dielectric spectroscopy of heterogeneous materials with semiconductor inclusions. / A.S. Tonkoshkur, 

A.B. Glot, A.V. Ivanchenko //Multidiscipline Modeling in Materials and Structures. - Vol. 13,. Iss. 1. – 2017. - P.36-57. (Вклячено до наукометричної бази Scopus) 2.Modeling of current limitations in photo-electrical systems of solar batteries using self-restoring fuses polyswitch. /,A. S. Tonkoshkur & L. V. Nakashidze// Radio 

Electronics, Computer Science, Control. - № 2. - 2019. - Р. 15-22. (Вклячено до наукометричної бази Web of Science Core Collection).; 1. Алгоритм обробки даних кінетики відгуку резистивного газового сенсору на основі моделі розтѐгнутої експоненціальної функції / О.С. Тонкошкур, Ю.Л. Повзло // Системні 

технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 1(108). – Дніпро, 2017. – С.129-135.  2. Architecture and description of the applied programs package for electrical properties simulation of heterogeneous materials / A.S. Tonkoshkur A.S., N.V. Karpenko N.V. // Системні технології. Регіональний 

міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 1?(114) – Дніпро, 2018. – С.136-142. 3. Algorithm for representation of the polyswitch fuse characteristics in the modeling problem /A.S. Tonkoshkur , A.V. Ivanchenko A.V. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 1?(120) – Дніпро, 

, 2019. – С. 143-149. 4. Software for calculation of parameters of equivalent electric scheme of photovoltaic cells. / A.S. Tonkoshkur, L.V. Nakashidze // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 1?(120) – Дніпро, , 2019. – С. 150-155. 5. Resettable fuses for overcurrent protection in 

photovoltaic solar array systems / A. Y. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur & S. F. Lyagushyn //Journal of Physics and Electronics, No 26(2).- 2018. P. 81-88.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Контроль ѐкості та надійності мікроелектронних виробів. Практикум. Навчальний посібник з 

грифом МОН / О.С. Тонкошкур, В.У. Ігнаткін.- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014.- 128 с.  2. Електроніка неоднорідних систем. Практикум. Навчальний посібник / О.С. Тонкошкур, О.В. Коваленко - Дніпропетровськ: ДНУ, 2016.- 80 с.  3. Архітектура комп’ятерів. Машинні команди та програмуваннѐ на асемблері. 

Навчальний посібник /О.С. Тонкошкур, А.Б. Гніленко , Н.О. Матвююва,О.С. Морозов.- Дніпро, «Нова ідеологіѐ», 2018. – 179 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя 

кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Тонкошкур О., Усенко В. Додаток длѐ розрахунків параметрів фотоелектричних перетворявачів сонѐчних батарей В кн.:Тез. допов. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф. «Перспективні напрѐмки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ятерних систем (MEICS-2018)» – 

Україна, Дніпро, 2018. –С. 66-67.  2. Тонкошкур О.C. Схемотехнічні технології підвищеннѐ надійності відновляваних джерел енергії на основі сонѐчних батарей з використаннѐм елементів функціональної електроніки// Матеріали VІI міжн. н.-п. конф.«Сучасний політичний стан в Україні та розвиток 

статистики й обліку в умовах глобалізації, загостреннѐ енергетичних проблем»: (м. Дніпро, 11-12 квітнѐ 2019 р.). – Д. : ЛІРА, 2019. – C. 210-211.  3. Дегтѐрев А.В., Тонкошкур О.С., Лѐшков А.Я. Влиѐние размера частиц углеродного наполнителѐ на диэлектрические спектры композитов на основе 

полипропилена в диапазоне радиочастот // В кн.: Труды 17-й международ. наук.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2016). – Украина, Одеса, 2016. – С. 214-215.  4. Тонкошкур О., Накашидзе Л. Моделяваннѐ обмеженнѐ струму з використаннѐм запобіжників 

«Polyswitch» в фотоелектричних системах сонѐчних батарей В кн.:Тез. допов. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф. «Перспективні напрѐмки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ятерних систем (MEICS-2018)» – Україна, Дніпро, 2018. –С. 146-147. "5. Тонкошкур А. Архитектура пакета прикладных программ 
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основні публікації за напрѐмом: 1.     Alpatov A. Determination of the force transmitted by an ion thruster plasma plume to an orbital object / A.Alpatov, F.Cichocki, A.Fokov, M.Merino, A.Zakrzhevskii // Acta 

Astronautica. – No 119. – 2016. – P. 241–251. 2.     Alpatov A., Khoroshylov S., Bombardelli C. Relative Control of an Ion Beam Shepherd Satellite Using the Impulse Compensation Thruster / A. Alpatov, S. 

Khoroshylov, C. Bombardelli  //Acta Astronautica. – Vol 151. – 2018. – P. 543–554. 3.     Khoroshylov S. Relative motion control system of spacecraft for contactless space debris removal / S. Khoroshylov // 

Science and Innovation. – 2018. –14(4). – С.5–16. 4.     Хорошилов С.В. Управление относительным движением в плоскости орбиты космического аппарата длѐ бесконтактного удалениѐ космического 

мусора // Космическаѐ наука и технологиѐ.  2019, 25(1):13-23. 5.     Khoroshylov S. Out-of-plane relative control of an ion beam shepherd satellite using yaw attitude deviations // Acta Astronautica. – Vol 164. 

– 2019. – P. 254–261.  6.     Lapkhanov E., Khoroshylov S. Development of the Aeromagnetic Space Debris Deorbiting System // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5/5 (101). – 2019. – P. 

30–37.  1.     Хорошилов С.В. Синтез субоптимальных компенсаторов возмущений в форме наблядателѐ расширенного вектора состоѐниѐ // Техническаѐ механика. – 2014. – Вып. 2. – С. 79–92. 2.     

Алпатов А.П. Определение оптимального положениѐ «пастуха с ионным лучом» относительно объекта космического мусора / А.П. Алпатов, А.Е. Закржевский, А.А. Фоков ,  С.В. Хорошилов // 

Техническаѐ механика. – 2015. – Вып. 2. – С.37–48. 3.     Фоков А.А. Валидациѐ упрощенного метода расчета силы воздействиѐ факела электрореактивного двигателѐ на орбитальный объект / А. А. 

Фоков, С.В. Хорошилов // Авиационно-космическаѐ техника и технологиѐ. – 2016. – № 2/129. – С. 55–66. 4.     Савчук А. П. Расчет бесконтактного воздействиѐ на объект космического мусора по его 

известному контуру / А. П. Савчук, А. А. Фоков, С.В. Хорошилов // Техническаѐ механика. – 2016. – № 1. – С.26–37. 5.     Алпатов А.П. Определение силы воздействиѐ факела электрореактивного 

двигателѐ на орбитальный объект / А.П. Алпатов, А.Е. Закржевский, М. Мeрино, А.А. Фоков ,  С.В. Хорошилов, Ф. Чичокки // Космическаѐ наука и технологиѐ. 2016. Т22. № 1 – С. 52–63.  6.     

Хорошилов С.В. Синтез робастного регулѐтора системы управлениѐ «пастуха с ионным лучом» // Техн. механика. – 2017. – № 1. – С.26–39. 7.     Хорошилов С.В. Анализ робастности системы 

управлениѐ относительным движением «пастуха с ионным лучом» // Техническаѐ механика. – 2018. – № 1. – С.48–58. 8.     Хорошилов С.В. Система керуваннѐ відносним рухом космічного апарату 

длѐ безконтактного видаленнѐ космічного сміттѐ // Наука та інновації. – 2018. – 14(4). – С.5–18. 9.     Своробин Д.С. Анализ целесообразности использованиѐ аэродинамического компенсатора при 

20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: "1.Інженер-програміст відділеннѐ автоматизованих систем управліннѐ «Дніпропетровського 

обласного клінічного центру  кардіології та кардіохірургії» з 2009 р. по теперішній час." 2.Інститут технічної механіки НАН України з 1995 р інженер, пров. наук. співробітник по теперішній час.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.     Alpatov A. Determination of the force transmitted by an ion thruster plasma plume to an orbital object / A.Alpatov, F.Cichocki, A.Fokov, M.Merino, A.Zakrzhevskii // Acta Astronautica. – No 119. – 2016. – P. 241–251. 2.     Alpatov A., 

Khoroshylov S., Bombardelli C. Relative Control of an Ion Beam Shepherd Satellite Using the Impulse Compensation Thruster / A. Alpatov, S. Khoroshylov, C. Bombardelli  //Acta Astronautica. – Vol 151. – 2018. – P. 543–554. 3.     Khoroshylov S. Relative motion control system of spacecraft for contactless space debris removal / 

S. Khoroshylov // Science and Innovation. – 2018. –14(4). – С.5–16. 4.     Хорошилов С.В. Управление относительным движением в плоскости орбиты космического аппарата длѐ бесконтактного удалениѐ космического мусора // Космическаѐ наука и технологиѐ.  2019, 25(1):13-23. 5.     Khoroshylov S. Out-of-plane 

relative control of an ion beam shepherd satellite using yaw attitude deviations // Acta Astronautica. – Vol 164. – 2019. – P. 254–261.  6.     Lapkhanov E., Khoroshylov S. Development of the Aeromagnetic Space Debris Deorbiting System // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5/5 (101). – 2019. – P. 

30–37.; 1.     Хорошилов С.В. Синтез субоптимальных компенсаторов возмущений в форме наблядателѐ расширенного вектора состоѐниѐ // Техническаѐ механика. – 2014. – Вып. 2. – С. 79–92. 2.     Алпатов А.П. Определение оптимального положениѐ «пастуха с ионным лучом» относительно объекта 

космического мусора / А.П. Алпатов, А.Е. Закржевский, А.А. Фоков ,  С.В. Хорошилов // Техническаѐ механика. – 2015. – Вып. 2. – С.37–48. 3.     Фоков А.А. Валидациѐ упрощенного метода расчета силы воздействиѐ факела электрореактивного двигателѐ на орбитальный объект / А. А. Фоков, С.В. Хорошилов 

// Авиационно-космическаѐ техника и технологиѐ. – 2016. – № 2/129. – С. 55–66. 4.     Савчук А. П. Расчет бесконтактного воздействиѐ на объект космического мусора по его известному контуру / А. П. Савчук, А. А. Фоков, С.В. Хорошилов // Техническаѐ механика. – 2016. – № 1. – С.26–37. 5.     Алпатов А.П. 

Определение силы воздействиѐ факела электрореактивного двигателѐ на орбитальный объект / А.П. Алпатов, А.Е. Закржевский, М. Мeрино, А.А. Фоков ,  С.В. Хорошилов, Ф. Чичокки // Космическаѐ наука и технологиѐ. 2016. Т22. № 1 – С. 52–63.  6.     Хорошилов С.В. Синтез робастного регулѐтора системы 

управлениѐ «пастуха с ионным лучом» // Техн. механика. – 2017. – № 1. – С.26–39. 7.     Хорошилов С.В. Анализ робастности системы управлениѐ относительным движением «пастуха с ионным лучом» // Техническаѐ механика. – 2018. – № 1. – С.48–58. 8.     Хорошилов С.В. Система керуваннѐ відносним 

рухом космічного апарату длѐ безконтактного видаленнѐ космічного сміттѐ // Наука та інновації. – 2018. – 14(4). – С.5–18. 9.     Своробин Д.С. Анализ целесообразности использованиѐ аэродинамического компенсатора при бесконтактном удалении космического мукора / А.А. Фоков, Хорошилов С.В. // 

Авиационно-космическаѐ техника и технологиѐ. – 2018. – № 6. – С.4–11.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.     Методичні вказівки до лабораторних занѐть з курсу «Системний аналіз» длѐ студентів спеціальностей «Спеціалізовані комп’ятерні 

системи», «Інформаційні управлѐячі системи та технології» / Укл. С.В. Хорошилов, А.О.Довгопола. ? Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. ? 87 с. 2.     Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивченнѐ курсу «Системний аналіз» длѐ студентів спеціальностей «Спеціалізовані комп’ятерні системи», 

Старший науковий співробітник по 

спеціальності, атестат АС 005098, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №25-08/4 від 13.04.2006, 

спеціальність Динаміка, балістика та 

керуваннѐ рухом літальних апаратів

доктор технічних наук, диплом ДД 

003229, дата видачі 03.04.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

03.04.2014, спеціальність Ситсеми 

та процеси керуваннѐ; 

Проектуваннѐ систем 

штучного інтелекту - 24 г; 

Методи ідентефікації систем - 

24 г; Дослідженнѐ 

комп'ятерних систем 

штучного інтелекту - 24 г; 

Інструментальні засоби 

розробки мережних 

додатків - 16; Теоріѐ 

автоматичного керуваннѐ - 

24 г.

Професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

спеціалізованих 

комп`ятерних систем

Сумісництво Алпатов 

Анатолій 

Петрович

Наказ ДВНЗ УДХТУ №463-К від 09.11.2016 про індивідуальне  

підвищеннѐ кваліфікації отриманнѐ званнѐ почесного  

професора Харбінського політехнічного університету (Китай)  

від 07.07.2016

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Казанський авіаційний 

інститут, Рік закінченнѐ: 1965, 

Спеціальність: Динаміка польоту і 

управліннѐ, Кваліфікаціѐ: Інженер-

механік

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі медичної кібернетики та 

обчислявальної техніки; 

Науковий ступінь: доктор 

технічних наук; 

робота з аспірантами та докторантами: "В 2014 р. Хорошилов С.В.– захист докторскої дисертації, в 2016р. Прокопчук Я.О. – захист докторскої дисертації, Науковий  консультант Алпатов Анатолий 

Петрович д-р техн. наук, професор."; основні публікації за напрѐмом: 1.                  Alpatov A., Cichocki F., Fokov A., Khoroshylov S., Merino M., Zakrzhevskii A. Determination of the force transmitted by an ion 

thruster plasma plume to an orbital object // Acta Astronautica. -2016.- Vol. 119.- P. 241-251.(Scopus, Impact Factor: 1.122). 2.                  Алпатов А. П. Розробка конструктивної схеми та вибір проектних 

параметрів аеродинамічної системи відведеннѐ з орбіти розгінних ступенів ракет-носіїв / А. П. Алпатов, О. С. Палій, О. Д. Скорік // Наука та інновації. – 2017. – № 13 (4). – С. 33 – 45. 3.                  

Alpatov A., Khoroshylov S., Bombardelli C. Relative Control of an Ion Beam Shepherd Satellite Using the Impulse Compensation Thruster. Acta Astronautica, Vol 151, 2018, pp. 779-790. (Scopus)

20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: "1. Зав. відділом системного аналізу і проблем управліннѐ Інституту технічної механіки, 

Національної академії наук  України і Національного космічного агентства України з 1988 р. по теперішній час. "; 6) наукове керівництво (консультуваннѐ) здобувача, ѐкий одержав документ про присудженнѐ наукового ступенѐ (прізвище, ім’ѐ, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серіѐ, номер, дата, ким виданий диплом): "В 2014 р. Хорошилов С.В.– захист докторскої дисертації, в 2016р. Прокопчук Я.О. – захист докторскої дисертації, Науковий  консультант Алпатов Анатолий Петрович д-р техн. наук, професор."; 4) наѐвність виданих 

навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ курсових робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» длѐ студентів спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи». / Укл. проф Алпатов А.П., Дубовик Т.М// Дніпропетровськ: ВДНЗ УДХТУ, 2016. — 

15с. 2. Методичні вказівки длѐ самостійних робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» длѐ студентів спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи». / Укл. проф Алпатов А.П., Дубовик Т.М// Дніпропетровськ: ВДНЗ УДХТУ, 2016. — 50с. "3. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ курсових 

робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» длѐ студентів  спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи». / Укл. проф Алпатов А.П., Дубовик Т.М. — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ,  2017р. -Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016р. — 15с." "4. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з 

Професор по кафедрі, атестат ПР 

000122, дата видачі 15.05.1992, Вчена 

рада вищого навчального закладу, 

установи, організації, рішеннѐ №5 

від 15.05.1992, кафедра медичної 

кібернетикита обчислявальної 

техніки

доктор технічних наук, диплом ТН 

007700, дата видачі 01.04.1988, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №12д/14 від 01.04.1988; 

Проектуваннѐ комп'ятерних 

систем технічної діагностики 

(32 години), Комп'ятерна 

обробка сигналів та 

зображень (24 години)

Професор Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства

Сумісництво Сапожников 

Станіслав 

Володимирович

Підв квал за Прогр "Психол-педаг освіта" у Клас приват унів-

ті.Свідоц 12СПВ 159387

Диплом магістра видано закладом: 

Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда Нобелѐ", 

Рік закінченнѐ: 2021, Спеціальність: 

Соціальна робота, Кваліфікаціѐ: 

магістр соціальної роботи, викладач 

соціально-педагогічних дисциплін; 

Диплом магістра видано закладом: 

Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда Нобелѐ", 

Рік закінченнѐ: 2021, Спеціальність: 

Психологіѐ, Кваліфікаціѐ: магістр 

психології, викладач закладу вищої 

освіти; Диплом спеціаліста видано 

закладом: Республіканський вищий 

навчальний заклад "Кримський 

гуманітарний університет" (м. алта), 

Рік закінченнѐ: 2013, Спеціальність: 

Початкова освіта, Кваліфікаціѐ: 

вчителѐ початкових класів, 

організатора початкового навчаннѐ; 

Диплом магістра видано закладом: 

Гуманітарний університет 

"Запорізький інститут державного та 

муніципального управліннѐ", Рік 

закінченнѐ: 2007, Спеціальність: 

Управліннѐ навчальним закладом, 

Кваліфікаціѐ: керівника навчального 

Вчене званнѐ: Професор кафедри 

педагогіки та психології; 

Науковий ступінь: Доктор 

педагогічних наук, Наукова 

спеціальність: Теоріѐ і методика 

професійної освіти; Вчене 

званнѐ: Доцент кафедри 

педагогіки; Науковий ступінь: 

Кандидат педагогічних наук, 

Наукова спеціальність: Теоріѐ і 

методика вихованнѐ

Псих та педаг ВШ -16, Психол 

та метод викл у ВШ -16

Професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Суміщеннѐ Виноградов 

Борис 

Володимирович

ДВНЗ «Національний гірничий університет», каф. 

будівельної, теоретичної та прикладної механіки. 

Стажуваннѐ з дисципліни “Теоретична механіка” в період: І 

етап:23.05.16-01.07.16 ІІ етап:01.09.16-21.09.16 Наказ ДВНЗ 

УДХТУ про направленнѐ на стажуваннѐ від 10.05.16р. № 177-

К  у Національний гірничий університет”, каф. будівельної, 

теоретичної та прикладної механіки. Довідка № 1/23-297 від 

21.09.16.  ДВНЗ «Національний гірничий університет», каф. 

гірничої механіки. Наказ 129-К ДВНЗ УДХТУ про 

направленнѐ на стажуваннѐ від 13.03.2017. Стажуваннѐ з 

дисципліни «Насоси та компресори» в період з 03.04.2017 р. 

по 05.06.2017 р. Довідка № 1/23-352 від 05.06.17

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапору 

гірничого інституту ім. Артема, Рік 

закінченнѐ: 1962, Спеціальність: 

Гірничі машини, Кваліфікаціѐ: 

Гірничий інженер-механік

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі гірничої механіки; 

Науковий ступінь: доктор 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.05.06 Гірничі 

машини, Тема дисертації: Теоріѐ 

та вибір раціональних параметрів 

механічних систем приводів 

крупних барабанних млинів

основні публікації за напрѐмом: 1. B.V. Vinogradov. Mechanical systems with air spring flexible elements // Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. – 2019. – No. 103. – P. 199-

207 (WoS). https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.103.16. 2. D.O. Fedin, B.V. Vinogradov. Mechanical system dynamics of tumbling mill drives under steadystate operation // Scientific Journal of Silesian University 

of Technology. Series Transport. – 2018. Vol. 99. – P. 43-52 (WoS). https://doi.org/10.20858/sjsutst.2018.99.4. 3. B.V. Vinogradov, A.V. Khristenko. Flexible couplings with rubber-cord shells in dual pinion mill 

drives // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. –2016. Vol. 1. – P. 42-47 (Scopus, WoS). https://nvngu.in.ua/index.php/ru/arkhiv-zhurnala/po-vypuskam/1189-2016/soderzhanie-1-

2016/geotekhnicheskaya-i-gornaya-mekhanika-mashinostroenie/3342-uprugie-mufty-s-rezinokordnymi-obolochkami-v-dvukhdvigatelnykh-privodakh-barabannykh-melnits 4. B.V. Vinogradov, D.O. Fedin. The 

stress state of heavy loaded open gearing with incomplete tooth contact // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2016. – Vol. 3. – P. 35-40 (Scopus, WoS). 

http://nv.nmu.org.ua/index.php/ru/arkhiv-zhurnala/po-vypuskam/1258-2016/soderzhanie-3-2016/geotekhnicheskaya-i-gornaya-mekhanika-mashinostroenie 5. B.V. Vinogradov, J. Homisin, A.V. Kchristenko. 

Limitation of dynamic loads in machine drives // Diagnostyka. – 2016. – Vol. 17 № 2. – P. 35-41 (Scopus, WoS). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84974711222&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=4ff6a77bd59dfa57e86d7ffcb225221c&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856493272800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 6. B.V. Vynogradov, I.O. Ostashko. Substantiation of key 

parameters of a centrifugal mill intended for grinding solid residue from the pyrolysis of used automobile tyres // Scientific journal of Silesian university of technology series transport. –2016. – Vol. 91. – P.133 – 

141 (WoS). http://sjsutst.polsl.pl/archives/2016/vol91/133_SJSUTST91_2016_VinogradovOstashko.pdf 7. B.V. Vinogradov. The equivalent number of stress cycles in view of fatigue calculation of tumbling mill 

gear // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2015. – № (1). – P. 72-76 (Scopus, WoS). http://nv.nmu.org.ua/index.php/ru/component/jdownloads/finish/52-01/1605-2015-1-vinogradov/0 

1. Д.А. Федин, Б.В. Виноградов. О резонансных режимах работы открытых зубчатых передач барабанных мельниц // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ". Сер.: Машинознавство та САПР. – 

2017. – №12 (1234). – С.132-136. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32053 2. Б.В. Виноградов, І.І Начовний, І.О. Осташко Відцентровий млин длѐ подрібненнѐ твердих залишків піролізу 

зношених автомобільних шин // Збагаченнѐ корисних копалин. – 2017. – №67 (108). – С. 56-64. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151091/09.pdf?sequence=1&isAllowed=y 3. Д.А. Федин, 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. B.V. Vinogradov. Mechanical systems with air spring flexible elements // Scientific Journal of Silesian University of 

Technology. Series Transport. – 2019. – No. 103. – P. 199-207 (WoS). https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.103.16. 2. D.O. Fedin, B.V. Vinogradov. Mechanical system dynamics of tumbling mill drives under steadystate operation // Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. – 2018. Vol. 99. – P. 43-

52 (WoS). https://doi.org/10.20858/sjsutst.2018.99.4. 3. B.V. Vinogradov, A.V. Khristenko. Flexible couplings with rubber-cord shells in dual pinion mill drives // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. –2016. Vol. 1. – P. 42-47 (Scopus, WoS). https://nvngu.in.ua/index.php/ru/arkhiv-zhurnala/po-vypuskam/1189-

2016/soderzhanie-1-2016/geotekhnicheskaya-i-gornaya-mekhanika-mashinostroenie/3342-uprugie-mufty-s-rezinokordnymi-obolochkami-v-dvukhdvigatelnykh-privodakh-barabannykh-melnits 4. B.V. Vinogradov, D.O. Fedin. The stress state of heavy loaded open gearing with incomplete tooth contact // Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2016. – Vol. 3. – P. 35-40 (Scopus, WoS). http://nv.nmu.org.ua/index.php/ru/arkhiv-zhurnala/po-vypuskam/1258-2016/soderzhanie-3-2016/geotekhnicheskaya-i-gornaya-mekhanika-mashinostroenie 5. B.V. Vinogradov, J. Homisin, A.V. Kchristenko. Limitation of dynamic loads in 

machine drives // Diagnostyka. – 2016. – Vol. 17 № 2. – P. 35-41 (Scopus, WoS). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84974711222&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4ff6a77bd59dfa57e86d7ffcb225221c&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-

ID%2856493272800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 6. B.V. Vynogradov, I.O. Ostashko. Substantiation of key parameters of a centrifugal mill intended for grinding solid residue from the pyrolysis of used automobile tyres // Scientific journal of Silesian university of technology series transport. –2016. – Vol. 91. – P.133 – 

141 (WoS). http://sjsutst.polsl.pl/archives/2016/vol91/133_SJSUTST91_2016_VinogradovOstashko.pdf 7. B.V. Vinogradov. The equivalent number of stress cycles in view of fatigue calculation of tumbling mill gear // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2015. – № (1). – P. 72-76 (Scopus, WoS). 

http://nv.nmu.org.ua/index.php/ru/component/jdownloads/finish/52-01/1605-2015-1-vinogradov/0; 1. Д.А. Федин, Б.В. Виноградов. О резонансных режимах работы открытых зубчатых передач барабанных мельниц // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ". Сер.: Машинознавство та САПР. – 2017. – №12 

(1234). – С.132-136. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32053 2. Б.В. Виноградов, І.І Начовний, І.О. Осташко Відцентровий млин длѐ подрібненнѐ твердих залишків піролізу зношених автомобільних шин // Збагаченнѐ корисних копалин. – 2017. – №67 (108). – С. 56-64. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151091/09.pdf?sequence=1&isAllowed=y 3. Д.А. Федин, Б.В. Виноградов. Виброактивность узла приводной шестерни барабанной мельницы // Вібрації в техніці та технологіѐх. – 2016. – №3 (83). – С. 225-228. 

http://vibrojournal.vsau.org/index.php?jour=4&lang=1&kind=articles&showyear=2016&shownumber=192&seenumber=3%20(83) 4. Д.А. Федин, Б.В. Виноградов. Особенности динамики открытых зубчатых передач барабанных мельниц // Вибрации в технике и технологиѐх. – 2017. – Вып. 3 (83). – С. 225 – 228. 

http://vibrojournal.vsau.org/index.php?jour=4&lang=1&kind=articles&showyear=2017&shownumber=233&seenumber=3%20(86) 5. Б.В. Виноградов, Д.А. Федин, А.В. Христенко. Особенности эквивалентной схемы двухдвигательных приводов барабанных мельниц // Гірнича електромеханіка та автоматика. ? 2015. 

? №.94. ? С.84-87. http://gea.nmu.org.ua/docs/2015/94.pdf 6. А.В. Христенко, Б.В. Виноградов. Динамика двухдвигательных приводов с гидропневобаллонными муфтами // Вісник національного технічного університету ХПІ. – 2015. – №35 (1144). – С.140-145. 

http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2015_34.pdf 7. Д.А. Федин, Б.В. Виноградов. Особенности расчёта открытых зубчатых передач на прочность // Вісник національного технічного університету ХПІ. – 2015. – №34 (1143). – С.19 – 25. http://science.polytech.kharkiv.net/View/51251/; 12) наѐвність 

"Теоретична механіка" (74), 

"Методологіѐ та організаціѐ 

наукових досліджень" (48), 

"Насоси та компресори" (32)

Професор Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

інформаційних систем

Суміщеннѐ Олевський 

Віктор Ісаакович

1. Стажуваннѐ на кафедрі вищої математики ДВНЗ «НГУ»,  

15.11.16 - 16.05.17, наказ 461-К від 07.11.2016.  Сертифікат 

1/23-348 від 16.05.2017 2. Стажуваннѐ на кафедрі вищої 

математики ДВНЗ «НГУ»,  15.10.2018 - 15.04.2019, наказ 463-

К від 27.09.2018.  Сертифікат 1/23-600 від 15.04.2019 3. У 

2017-2019 рр пройшов навчальний курс з математичних  

методів моделяваннѐ у медицині та біології у м. Албена, 

Болгаріѐ загальним обсѐгом 150 годині отримав свідоцтво  

Ювро-Американського консорціуму з сприѐннѐ 

використаннѐ  математики в технічних та природничих 

науках (AMiTaNS,  м. Софіѐ, Болгаріѐ) та Товариства 

промислової та  прикладної математики (SIAM, м. 

Філадельфіѐ, США).

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1988, Спеціальність: 

динаміка і міцність машин, 

Кваліфікаціѐ: механік

Вчене званнѐ: Доцент кафедри 

вищої математики; Науковий 

ступінь: Доктор технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

Математичне моделяваннѐ та 

обчислявальні методи, Тема 

дисертації: Математичне 

моделяваннѐ механічного стану 

оболонок з відхиленнѐми та їх 

застосуваннѐ в технологічних 

процесах; Науковий ступінь: 

Кандидат технічних наук

основні публікації за напрѐмом: 1. Andrianov, I. Approximate Boundary Value Problems of a Deformed Flexible Closed Torso Shell with Excited Edges *Text+ / I. Andrianov,  V. Olevskyi, and J. Awrejcewicz // Int. 

J. Appl. Mechanics. – 2016. – Vol. 08, № 04. – P. 1650051–1650070. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.1142/S1758825116500514" "2. Andrianov, I. Analytic approximation of periodic Ateb functions via 

elementary functions in nonlinear dynamics *Text+ / I. Andrianov,  V. Olevskyi, and Yu. Olevska // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1773. – P. 040001-1–040001-7. (Scopus)  DOI: 

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4964964" "3. Olevska, Yu. Mathematical models of magnetite desliming for automated quality control systems [Text] / Yu. Olevska, V. Mishchenko, and  V. Olevskyi 

//AIP Con-ference Proceedings. – 2016. – Vol. 1773. – P. 040007-1–040007-6. (Scopus)  DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4964970" "4. Olevskyi, V. I. Asymptotic Estimation of Free Vibrations of 

Nonlinear Plates with Complicated Boundary Conditions *Text+ /  I. V .Andrianov, V. I. Olevskyi, Yu. B. Olevska / AIP Conference Proceedings. –2017. – Vol. 1895. – P. 080001-1–080001-10. (Scopus)  DOI: 

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5007395" "5. Olevskyi, V. I. Study of eigenfrequencies with the help of Prony’s method / O. V. Olevskyi., O. O. Drobakhin, V. I. Olevskyi // AIP  Conference Proceedings. 

–2017. – Vol. 1895. – P. 060001-1–060001-8. (Scopus) DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5007386" "6. Olevskyi V. I. Fuzzy method of recognition of high molecular substances in evidence-based 

biology / V. I. Olevskyi, V. T. Smetanin,  Yu. B. Olevska // AIP Conference Proceedings. – 2017. – Vol. 1895. – P. 070003-1–070003-9. (Scopus)  DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5007392" "7. 

Olevskyi V. Geometric Aspects of Multiple Fourier Series Convergence on the System of Correctly Counted Sets / V. Olevskyi, Yu. Olevska  // Geometry, Integrability and Quantization. –2018. – Vol. 19. – P. 

159–167. (Scopus) DOI: https://projecteuclid.org/euclid.pgiq/1513998426" 8. Olevskyi V. Mathematical model of elastic closed flexible shells with nonlocal shape deviations / V. Olevskyi, Y. Olevska / Journal of 

Geometry and Symmetry in Physics, 2018. – P. 57-69. (Scopus) DOI: 10.7546/jgsp-50-2018-57-69 9. Andrianov I.V. Estimation of parameter-dependent plates vibrations on the basis of the asymptotic method / 

I.V. Andrianov, V.I. Olevskyi, Yu.B. Olevska / AIP Conference Proceedings – 2018. – V. 2025. – pp. 070001-1–070001-6. (Scopus) DOI: 10.1063/1.5064913  "10. Olevska Yu. B. Using of fuzzy mathematical models in 

automated systems for recognition of high molecular substances / Yu. B. Olevska,  V. I. Olevskyi, O. V. Olevskyi / AIP Conference Proceedings – 2018. – V. 2025. – pp. 060003-1–060003-9. (Scopus) DOI: 

10.1063/1.5064911" 11. Andrianov I.V. Technique of Pade-type multidimensional approximations application for solving some problems in mathematical physics / I.V. Andrianov, V.I. Olevskyi, I.V. Shapka, and T.S. 

Naumenko / AIP Conference Proceedings – 2018. – V. 2025. – pp. 040002-1–040002-9. (Scopus) DOI: 10.1063/1.5064886  "12. Andrianov I.V. Surfaces Modelling Using Isotropic Fractional-Rational Curves / Igor 

V. Andrianov, Nataliia M. Ausheva,  Yuliia B. Olevska, and Viktor I. Olevskyi / Journal of Applied MathematicsVolume 2019, Article ID 5072676, 13 pages. (Scopus)  DOI: 10.1155/2019/5072676 " 13. Ausheva N. 

Modeling of Minimal Surface Based on an Isotropic Bezier Curve of Fifth Order / Nataliia Ausheva, Viktor Olevskyi and Yuliia Olevska / JGSP 52 (2019) 1–15. (Scopus) DOI: 10.7546/jgsp-52-2019-1-15  "14. Olevska 

Yu. B. Fuzzy Recognition of Proteins in Population Genetics Electrophoresis Experiments / Yu. B. Olevska, V. I. Olevskyi,  O. V. Olevskyi / AIP Conference Proceedings – 2019. – V. 2164. – pp. 080007-1–080007-10. 

(Scopus)  DOI: https://doi.org/10.1063/1.5130830" "15. Olevska Yu. B. Application of two-dimensional Pade-type approximants for reducing the Gibbs phenomenon / Yu. B. Olevska,  V. I. Olevskyi, I.V. Shapka, and 

T.S. Naumenko / AIP Conference Proceedings – 2019. – V. 2164. – pp. 060014-1–060014-8. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.1063/1.5130816

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Andrianov, I. Approximate Boundary Value Problems of a Deformed Flexible Closed Torso Shell with Excited Edges 

*Text+ / I. Andrianov,  V. Olevskyi, and J. Awrejcewicz // Int. J. Appl. Mechanics. – 2016. – Vol. 08, № 04. – P. 1650051–1650070. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.1142/S1758825116500514" "2. Andrianov, I. Analytic approximation of periodic Ateb functions via elementary functions in nonlinear dynamics *Text+ / I. Andrianov,  V. 

Olevskyi, and Yu. Olevska // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1773. – P. 040001-1–040001-7. (Scopus)  DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4964964" "3. Olevska, Yu. Mathematical models of magnetite desliming for automated quality control systems *Text+ / Yu. Olevska, V. Mishchenko, and  V. Olevskyi 

//AIP Con-ference Proceedings. – 2016. – Vol. 1773. – P. 040007-1–040007-6. (Scopus)  DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4964970" "4. Olevskyi, V. I. Asymptotic Estimation of Free Vibrations of Nonlinear Plates with Complicated Boundary Conditions *Text+ /  I. V .Andrianov, V. I. Olevskyi, Yu. B. Olevska / AIP 

Conference Proceedings. –2017. – Vol. 1895. – P. 080001-1–080001-10. (Scopus)  DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5007395" "5. Olevskyi, V. I. Study of eigenfrequencies with the help of Prony’s method / O. V. Olevskyi., O. O. Drobakhin, V. I. Olevskyi // AIP  Conference Proceedings. –2017. – Vol. 1895. – P. 

060001-1–060001-8. (Scopus) DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5007386" "6. Olevskyi V. I. Fuzzy method of recognition of high molecular substances in evidence-based biology / V. I. Olevskyi, V. T. Smetanin,  Yu. B. Olevska // AIP Conference Proceedings. – 2017. – Vol. 1895. – P. 070003-1–070003-9. (Scopus)  

DOI: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5007392" "7. Olevskyi V. Geometric Aspects of Multiple Fourier Series Convergence on the System of Correctly Counted Sets / V. Olevskyi, Yu. Olevska  // Geometry, Integrability and Quantization. –2018. – Vol. 19. – P. 159–167. (Scopus) DOI: 

https://projecteuclid.org/euclid.pgiq/1513998426" 8. Olevskyi V. Mathematical model of elastic closed flexible shells with nonlocal shape deviations / V. Olevskyi, Y. Olevska / Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 2018. – P. 57-69. (Scopus) DOI: 10.7546/jgsp-50-2018-57-69 9. Andrianov I.V. Estimation of parameter-

dependent plates vibrations on the basis of the asymptotic method / I.V. Andrianov, V.I. Olevskyi, Yu.B. Olevska / AIP Conference Proceedings – 2018. – V. 2025. – pp. 070001-1–070001-6. (Scopus) DOI: 10.1063/1.5064913  "10. Olevska Yu. B. Using of fuzzy mathematical models in automated systems for recognition of high 

molecular substances / Yu. B. Olevska,  V. I. Olevskyi, O. V. Olevskyi / AIP Conference Proceedings – 2018. – V. 2025. – pp. 060003-1–060003-9. (Scopus) DOI: 10.1063/1.5064911" 11. Andrianov I.V. Technique of Pade-type multidimensional approximations application for solving some problems in mathematical physics / I.V. 

Andrianov, V.I. Olevskyi, I.V. Shapka, and T.S. Naumenko / AIP Conference Proceedings – 2018. – V. 2025. – pp. 040002-1–040002-9. (Scopus) DOI: 10.1063/1.5064886  "12. Andrianov I.V. Surfaces Modelling Using Isotropic Fractional-Rational Curves / Igor V. Andrianov, Nataliia M. Ausheva,  Yuliia B. Olevska, and Viktor I. 

Olevskyi / Journal of Applied MathematicsVolume 2019, Article ID 5072676, 13 pages. (Scopus)  DOI: 10.1155/2019/5072676 " 13. Ausheva N. Modeling of Minimal Surface Based on an Isotropic Bezier Curve of Fifth Order / Nataliia Ausheva, Viktor Olevskyi and Yuliia Olevska / JGSP 52 (2019) 1–15. (Scopus) DOI: 10.7546/jgsp-52-

2019-1-15  "14. Olevska Yu. B. Fuzzy Recognition of Proteins in Population Genetics Electrophoresis Experiments / Yu. B. Olevska, V. I. Olevskyi,  O. V. Olevskyi / AIP Conference Proceedings – 2019. – V. 2164. – pp. 080007-1–080007-10. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.1063/1.5130830" "15. Olevska Yu. B. Application of two-

dimensional Pade-type approximants for reducing the Gibbs phenomenon / Yu. B. Olevska,  V. I. Olevskyi, I.V. Shapka, and T.S. Naumenko / AIP Conference Proceedings – 2019. – V. 2164. – pp. 060014-1–060014-8. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.1063/1.5130816; Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Завідуячий кафедроя вищої математики з 05.06.15 по теперішній час.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» за темоя «Комплексні числа та дії над ними» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐмів підготовки 6. 050202 –Автоматизаціѐ та комп'ятерно-інтегровані технології; 6.051001 – 

Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальні технології; 6.050601 – Теплоенергетика денної форми навчаннѐ / Укл. В.І. Олевський, Т.О. Гранкіна , Д.О. Дубовик , A.B. Поліщук. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 20 с. 2. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Спецглави математики (за професійним 

спрѐмуваннѐм)» длѐ студентів спеціальності 152 – Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка / Укл. В. І. Олевський, І. В. Сербулова. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 3. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Теоріѐ ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» длѐ 

студентів спеціальностей 122 «Комп'ятерні науки» та 123 «Комп'ятерна інженеріѐ» / Укл. В. І. Олевський, І. В. Сербулова. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 4. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Спеціальні розділи вищої математики» длѐ студентів спеціальності 151 Автоматизаціѐ та 

комп’ятерно-інтегровані технології / Укл. В. І. Олевський, І. В. Сербулова. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 38 с. "5. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Теоріѐ ймовірності та випадкові процеси » длѐ студентів спеціальності  151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології / Укл. В.І. 

Олевський, І. В. Сербулова. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 34 с." 6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні розділи вищої математики» длѐ студентів спеціальності 151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології / Укл. В. І. Олевський, І. В. Сербулова. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. 

– 30 с. 7. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни "Вища математика" за розділом "Невизначений інтеграл" за освітньо-професійноя програмоя "Бакалавр" длѐ іноземних студентів усіх факультетів денної і заочної форм навчаннѐ(англійськоя мовоя) / Укл. Олевський В.І., Олевська 

кандидат технічних наук, диплом 

КН 003018, дата видачі 23.06.1993, 

Вчена рада вищого навчального 

закладу, установи, організації, 

рішеннѐ №35/1 від 23.06.1993;  

Доктор технічних наук, 01.05.02 – 

математичне моделяваннѐ та  

обчислявальні методи, тема 

дисертації: «Мате-матичне  

моделя-ваннѐ механічного стану 

оболонок з відхиленнѐми і їх  

використаннѐ у технологічних 

процесах»  Спеціальність 01.05.02 – 

матема-тичне моделяваннѐ та 

обчислявальні методи (Перелік 

2011) згідно Таблиці відповідності 

(На-каз МОН України 06.11.2015 

року N 1151) відповідаю 

спеціальності 122 – комп’ятерні на-

уки (Перелік 2015)

Вища математика - 56 Вища 

та прикладна математика - 

52 WEB-дизайн та WEB-

програмуваннѐ - 32+16

Професор Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Суміщеннѐ Зайчук 

Олександр 

Вікторович

Диплом доктора наук ДД № 004487 від 30.06.2015 р. Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ тугоплавких 

неметалевих і силікатних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: магістра з хімічної 

технології та інженерії

Науковий ступінь: доктора наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.11 – 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Фізико-хімічні основи 

технології керамічних пігментів 

на базі шлаків чорної металургії; 

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

хімічної технології кераміки та 

скла

основні публікації за напрѐмом: 1. Zaichuk A.V. Production of Uvarovite Ceramic Pigments Using Granulated Blast-Furnace Slag / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i 

Keramika). – 2017. – Vol. 74, n. 3–4. – P. 99–103. (Scopus)  http://dx.doi.org/10.1007/s10717-017-9937-9  2. Зайчук О.В. Дослідженнѐ шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / 

О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и химической технологии – 2017. – № 6. – С. 63–67. (Scopus)  https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf Зайчук, О.В., Дослідженнѐ 

шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и химической технологии – 2017. – № 6. – С. 63–67.  

https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf  3. Zaichuk A.V. Blue-green ceramic pigments in the system CaO – MgO – Al2O3 –SiO2 – CoO – Cr2O3 based on granulated blast-furnace slag / 

A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии – 2018. – № 6. – С. 120–124. (Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-120-124  4. Khomenko E.S., Quartz ceramics 

modified by nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 

5. Zaichuk A.V. Blue-green spinel-type ceramic pigments prepared from the slag of aluminothermal production of ferrotitanium / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. 

– № 4. – С. 46–54. (Scopus). http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-46-54 6. Zaichuk A.V. Radio-transparent ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. 

Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Zaichuk A.V. Production of Uvarovite Ceramic Pigments Using Granulated Blast-Furnace Slag / A.V. Zaichuk, A.A. 

Amelina // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika). – 2017. – Vol. 74, n. 3–4. – P. 99–103. (Scopus)  http://dx.doi.org/10.1007/s10717-017-9937-9 2. Зайчук О.В. Дослідженнѐ шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и 

химической технологии – 2017. – № 6. – С. 63–67. (Scopus)  https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf Зайчук, О.В., Дослідженнѐ шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и химической технологии – 2017. – № 6. – 

С. 63–67.  https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf 3. Zaichuk A.V. Blue-green ceramic pigments in the system CaO – MgO – Al2O3 –SiO2 – CoO – Cr2O3 based on granulated blast-furnace slag / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии – 2018. – № 6. – С. 120–124. 

(Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-120-124 4. Khomenko E.S., Quartz ceramics modified by nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 5. Zaichuk 

A.V. Blue-green spinel-type ceramic pigments prepared from the slag of aluminothermal production of ferrotitanium / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 4. – С. 46–54. (Scopus). http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-46-54 6. Zaichuk A.V. Radio-transparent 

ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” длѐ студентів IV курсу денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності “161 Хімічні технології та інженеріѐ” / Укл.: О.В. Зайчук, Е.М. Сардак – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 19 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни “Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” длѐ студентів IV курсу денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності “161 Хімічні технології та інженеріѐ” / Укл.: О.В. Зайчук, Е.М. Сардак 

– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 76 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з дисципліни “Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” длѐ студентів IV–V курсів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності “161 Хімічні технології та інженеріѐ” / 

Укл.: О.В. Зайчук, Е.М. Сардак. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 44 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора): Навчальний посібник: 1. Сардак, Е.М. Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів *Текст+: Навчальний посібник длѐ студентів вищих навчальних закладів / Е.М. Сардак, В.І. Голеус, О.В. Зайчук. – Д.: Видавництво “Свідлер А.Л.”, 2015. – 248 с. 

Теплові процеси і агрегати в 

технології тугоплавких 

неметалевих та силікатних 

матеріалів (80 год - 

бакалаври), Хіміѐ і технологіѐ 

пігментів (40 год - 

бакалаври)

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи

Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Рижова Ольга 

Петрівна

1) Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

металургийного палива та вогнетривів. З 01.06.2016 по 

30.06.2016, з 01.09.2016 по 30.09.2016. Довідка про підсумки 

науково-педагогічного стажуваннѐ, реюстраційний № 319/2; 

2) ДВНЗ "Національний гірничий університет", кафедра 

геології та розвідки МКК з 16.12.16 по 16.06.2017. Довідка-

реюстр № 1/23-355; 3) ТОВ "Новомосковський посуд" (м. 

Новомосковськ, Україна) з 06.03.2017 по 08.05.2017. Довідка-

реюстр № 17/111.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

Ордена Трудового Червоного 

Прапора хіміко-технологічний 

інститут Ф.Е. Дзержинського, Рік 

закінченнѐ: 1981, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ скла і ситалів, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

хімічної технології кераміки та 

скла; Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук

основні публікації за напрѐмом: 1. Ryzhova, O.P. Glass-enamel standards of color measures  / Ryzhova, O.P., Kislichnaya, R.I., Nagornaya, T.I.// Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii , 2018, No. 2, pp. 95-

100. – (Scopus). Doi: https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/2/Ryzhova.pdf 2. Ionic dyeing of enamel glasses prepared in oxide system Na2O-BaO-B2O3-SiO2 *Text+ O.P. Ryzhova, S.G. Polozhaj, 

N.Yu.Ilchenko, O.B. Gurzhyi // Voprosy Khimii I Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. - № 3. – Рр. 145-150 (Scopus). Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1562666301.pdf 1. Рижова О.П. Стеклоэмалевые 

эталоны мер цвета/ Рыжова О.П., Кисличнаѐ Р.И., Нагорнаѐ Т.И. //ISSN 0321-4095 Вопросы химии и химической технологии, № 5, 2018. – С. 162-166. Doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2018_2_14 2. 

Рижова О.П. Розробка складів безсвинцевих емалей длѐ виробів із золота, срібла та міді/ О.П. Рижова, О.Б. Гуржій, ISSN 2079-0821, Вісник національного техніческого університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, 

хімічна технологіѐ та екологіѐ. - Харків. - 2016.-№22(1194). - С.150-155. Doi: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25160 3. Рижова О.П. Розрахунок складу емалі з заданим комплексом 

властивостей за допомогоя об’юднаннѐ різних методів побудови регресійних моделей *Текст+/ О.П. Рижова, М.А. Хохлов, С.Г. Положай, ISSN 2079-0821, Вісник національного техніческого 

університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.-№22(1194).-С. -155-160. Doi: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25158 4. Рижова О.П. Безфтористі ѐскраво 

забарвлені склопокриттѐ зі зниженоя температуроя випалу *Текст+/ О.П. Рижова, М.А. Хохлов, Р.І. Кислична – Технологический аудит резервы производства- 2015.- №3/4(23).- С. 12-17 Doi: 

http://journals.uran.ua/tarp/issue/view/2564 5. Рижова О.П. Розробка білих титанових емалевих покриттів зі зниженоя температуроя випалу *Текст+/ О.П. Рижова, М.А. Хохлов, Р.І. Кислична – 

Технологический аудит резервы производства -2015.-№4/4(24).- С. 25-30 Doi: http://journals.uran.ua/tarp/issue/view/2764 6. Рижова О.П. Підвищеннѐ водостійкості безсвинцевої явелірної емалі/ 

Рижова О.П., Гуржій О.Б.// Журнал “Технологический аудит и резервы производства” №4/4(30), С. 7-13 Г. Харьков, 2016г. Doi: http://journals.uran.ua/tarp/issue/view/4559 7. Рижова О.П. 

Исследование процессов, происходѐщих при обжиге эмалевых покрытий с селенокадмиевым красным пігментом *Текст+ / О.П. Рыжова, М.А. Хохлов, А.В. Носенко. Вестник национального 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Ryzhova, O.P. Glass-enamel standards of color measures  / Ryzhova, O.P., Kislichnaya, R.I., Nagornaya, T.I.// 

Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii , 2018, No. 2, pp. 95-100. – (Scopus). Doi: https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/2/Ryzhova.pdf 2. Ionic dyeing of enamel glasses prepared in oxide system Na2O-BaO-B2O3-SiO2 *Text+ O.P. Ryzhova, S.G. Polozhaj, N.Yu.Ilchenko, O.B. Gurzhyi // Voprosy Khimii I 

Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. - № 3. – Рр. 145-150 (Scopus). Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1562666301.pdf; 1. Рижова О.П. Стеклоэмалевые эталоны мер цвета/ Рыжова О.П., Кисличнаѐ Р.И., Нагорнаѐ Т.И. //ISSN 0321-4095 Вопросы химии и химической технологии, № 5, 2018. – С. 162-166. Doi: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2018_2_14 2. Рижова О.П. Розробка складів безсвинцевих емалей длѐ виробів із золота, срібла та міді/ О.П. Рижова, О.Б. Гуржій, ISSN 2079-0821, Вісник національного техніческого університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ. - Харків. - 2016.-№22(1194). - С.150-

155. Doi: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25160 3. Рижова О.П. Розрахунок складу емалі з заданим комплексом властивостей за допомогоя об’юднаннѐ різних методів побудови регресійних моделей *Текст+/ О.П. Рижова, М.А. Хохлов, С.Г. Положай, ISSN 2079-0821, Вісник національного 

техніческого університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.-№22(1194).-С. -155-160. Doi: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25158 4. Рижова О.П. Безфтористі ѐскраво забарвлені склопокриттѐ зі зниженоя температуроя випалу *Текст+/ О.П. Рижова, М.А. Хохлов, Р.І. 

Кислична – Технологический аудит резервы производства- 2015.- №3/4(23).- С. 12-17 Doi: http://journals.uran.ua/tarp/issue/view/2564 5. Рижова О.П. Розробка білих титанових емалевих покриттів зі зниженоя температуроя випалу *Текст+/ О.П. Рижова, М.А. Хохлов, Р.І. Кислична – Технологический аудит 

резервы производства -2015.-№4/4(24).- С. 25-30 Doi: http://journals.uran.ua/tarp/issue/view/2764 6. Рижова О.П. Підвищеннѐ водостійкості безсвинцевої явелірної емалі/ Рижова О.П., Гуржій О.Б.// Журнал “Технологический аудит и резервы производства” №4/4(30), С. 7-13 Г. Харьков, 2016г. Doi: 

http://journals.uran.ua/tarp/issue/view/4559 7. Рижова О.П. Исследование процессов, происходѐщих при обжиге эмалевых покрытий с селенокадмиевым красным пігментом *Текст+ / О.П. Рыжова, М.А. Хохлов, А.В. Носенко. Вестник национального технического университета "ХПИ" -Харьков.-2014.-

№22(1194).-С. -155-160. Doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpixx_2014_28_18; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора): 1. Методи дослідженнѐ структури силікатів *Текст+: навч. пос. / О.П. Рижова, О.С Михайлята (Хоменко), О.О. Сігунов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 208 с. - ISBN 978-617-7068-01-2. Гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України лист № 1/11-1248 від 01.02.2012. 2. 

Кристаллографиѐ и минералогиѐ *Текст+: навч. пос. / О.П. Рыжова, О.С Михайлята – Дніпропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2011. – 136 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Кристалографіѐ та мінералогіѐ” длѐ студентів 2 курсу 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

001232, Вчена рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ №1/2 від 

25.02.1999, кафедра хімічної 

технології кераміки та скла

кандидат технічних наук, диплом 

ТН 102437, дата видачі 09.09.1987, 

Рада вищого навчального закладу, 

установи, організації, рішеннѐ №6 

від 23.04.1987; 

Методи дослідженнѐ 

структур силікатів (40), 

Кристалографіѐ та 

мінералогіѐ (40), 

Кольорознавство (24)

Проректор з 

наукової 

роботи

Ректорат Основне місце 

роботи

Харченко 

Олександр 

Васильович

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра 

технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології,  10.01.17-10.07.17 р.  Стажуваннѐ з основ 

матеріалознавства, тара та упаковка, промислова технологіѐ 

парфумерно-косметичних засобів, методологіѐ та логіка 

наукових досліджень, біофармацевтичні аспекти технології 

ліків, фармацевтична розробка лікарських засобів  Довідка 

№622 від 10.07.17.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1973, 

Спеціальність: хімічна технологіѐ 

твердого палива, Кваліфікаціѐ: 

інженер хімік-технолог

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі органічної хімії; 

Науковий ступінь: доктор 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

органічна хіміѐ

Професор по кафедрі, атестат ПР 

002289, дата видачі 19.06.2003, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/3П 

від 19.06.2003, кафедра органічної 

хімії

доктор хімічних наук, диплом ДД 

001281, Вища атестаційна комісіѐ 

України, рішеннѐ №7-07/5 від 

10.05.2000, спеціальність органічна 

хіміѐ; докторська ди-сер-таціѐ за те-

моя  “Застосу-ваннѐ S-

амідоалкіляван-нѐ в синтезах фун-

кціональних по-хідних азоти-стих 

гетероцик-лів”

1. Методологіѐ та логіка 

наукових досліджень (32) 

2.Біофармацевтичні аспекти 

технології ліків (48), 1. 

Основи мате-ріалознавства, 

тара та упаковка (8) 2. 

Методологіѐ та логіка науко-

вих досліджень (32) 3. 

Фармацевти-чна розробка 

лікарських за-собів (24) 4. 

Експеримен-тальні методи 

дослідженнѐ (16)

Провідний 

інженер

Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра технології 

органічних речовин та 

фармацевтичних 

препаратів

Основне місце 

роботи

Перший 

проректор

Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Сумісництво Зайчук 

Олександр 

Вікторович

Диплом доктора наук ДД № 004487 від 30.06.2015 р. Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ тугоплавких 

неметалевих і силікатних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: магістра з хімічної 

технології та інженерії

Науковий ступінь: доктора наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.11 – 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Фізико-хімічні основи 

технології керамічних пігментів 

на базі шлаків чорної металургії; 

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

хімічної технології кераміки та 

скла

основні публікації за напрѐмом: 1. Zaichuk A.V. Production of Uvarovite Ceramic Pigments Using Granulated Blast-Furnace Slag / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i 

Keramika). – 2017. – Vol. 74, n. 3–4. – P. 99–103. (Scopus)  http://dx.doi.org/10.1007/s10717-017-9937-9  2. Зайчук О.В. Дослідженнѐ шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / 

О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и химической технологии – 2017. – № 6. – С. 63–67. (Scopus)  https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf Зайчук, О.В., Дослідженнѐ 

шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и химической технологии – 2017. – № 6. – С. 63–67.  

https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf  3. Zaichuk A.V. Blue-green ceramic pigments in the system CaO – MgO – Al2O3 –SiO2 – CoO – Cr2O3 based on granulated blast-furnace slag / 

A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии – 2018. – № 6. – С. 120–124. (Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-120-124  4. Khomenko E.S., Quartz ceramics 

modified by nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 

5. Zaichuk A.V. Blue-green spinel-type ceramic pigments prepared from the slag of aluminothermal production of ferrotitanium / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. 

– № 4. – С. 46–54. (Scopus). http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-46-54 6. Zaichuk A.V. Radio-transparent ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. 

Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Zaichuk A.V. Production of Uvarovite Ceramic Pigments Using Granulated Blast-Furnace Slag / A.V. Zaichuk, A.A. 

Amelina // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika). – 2017. – Vol. 74, n. 3–4. – P. 99–103. (Scopus)  http://dx.doi.org/10.1007/s10717-017-9937-9 2. Зайчук О.В. Дослідженнѐ шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и 

химической технологии – 2017. – № 6. – С. 63–67. (Scopus)  https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf Зайчук, О.В., Дослідженнѐ шлѐхів підвищеннѐ фізико-технічних показників кварцової кераміки / О.В. Зайчук, О.А. Амеліна // Вопросы химии и химической технологии – 2017. – № 6. – 

С. 63–67.  https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Zaychuk.pdf 3. Zaichuk A.V. Blue-green ceramic pigments in the system CaO – MgO – Al2O3 –SiO2 – CoO – Cr2O3 based on granulated blast-furnace slag / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии – 2018. – № 6. – С. 120–124. 

(Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-120-124 4. Khomenko E.S., Quartz ceramics modified by nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 5. Zaichuk 

A.V. Blue-green spinel-type ceramic pigments prepared from the slag of aluminothermal production of ferrotitanium / A.V. Zaichuk, A.A. Amelina // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 4. – С. 46–54. (Scopus). http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-46-54 6. Zaichuk A.V. Radio-transparent 

ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” длѐ студентів IV курсу денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності “161 Хімічні технології та інженеріѐ” / Укл.: О.В. Зайчук, Е.М. Сардак – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 19 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни “Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” длѐ студентів IV курсу денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності “161 Хімічні технології та інженеріѐ” / Укл.: О.В. Зайчук, Е.М. Сардак 

– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 76 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з дисципліни “Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” длѐ студентів IV–V курсів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності “161 Хімічні технології та інженеріѐ” / 

Укл.: О.В. Зайчук, Е.М. Сардак. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 44 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора): Навчальний посібник: 1. Сардак, Е.М. Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів *Текст+: Навчальний посібник длѐ студентів вищих навчальних закладів / Е.М. Сардак, В.І. Голеус, О.В. Зайчук. – Д.: Видавництво “Свідлер А.Л.”, 2015. – 248 с. 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

024225, дата видачі 14.04.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/14-

Д від 14.04.2011, кафедра хімічної 

технології кераміки та скла

доктор технічних наук, диплом ДД 

004487, дата видачі 30.06.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

30.06.2015, спеціальність 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів; 

Теплові процеси і агрегати в 

технології тугоплавких 

неметалевих та силікатних 

матеріалів (80 год - 

бакалаври), Хіміѐ і технологіѐ 

пігментів (40 год - 

бакалаври)



Завідувач 

кафедри

Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Аналітичної хімії та 

хімічної технології 

харчових добавок і 

косметичних засобів

Основне місце 

роботи

Ніколенко 

Микола 

Васильович

1. Національний університет «Львівська політехніка», 

кафедра органічної хімії. Стажуваннѐ з 01.11.2016 р. по 

30.04.2017 р.,  з дисциплін:  «Методи досліджень хіміко-

технологічних систем і процесів»,  «Хіміѐ поверхнево-

активних речовин в харчовій та косметичній 

промисловості»,  «Нові хімічні системи і технології в 

харчовій і косметичній промисловості», «Хіміѐ та хімічна 

технологіѐ харчових добавок»   Довідка № 583 від 26.05.17р.  

2. Крохмале-патоковий комбінат ПрАТ „Інтеркорн Корн 

Просессінг Індастрі”, цех виробництва крохмаля, 

крохмальної патоки, ЦЗЛ. Підвищеннѐ кваліфікації з 01.03.17-
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харчових виробництв» - 96 

год.; 2. «Методологіѐ та 

організаціѐ наукових 

досліджень» - 16 годин; 3. 

«Технологічне обладнаннѐ 

харчових виробництв» - 48 

год.; 4. «Основи 

промислового будівництва 

та санітарної техніки» - 16 

години; 5. «Основи 

інжинірингу» - 48 год.

Завідувач 

кафедри

Економічний 

факультет

Кафедра іноземних 

мов

Основне місце 

роботи

Савченко 

Олександр 

Вікторович

Наказ №190-К від 24.04.18, довідка 1/23-570 від 21.01.19; 

Наказ №549-К від 20.12.2016 атестат доцента №12 ДЦ 

044060 від 29.09.15

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

національний університет, Рік 

закінченнѐ: 2003, Спеціальність: Мова 

та література (англійська), 

Кваліфікаціѐ: філолога, викладача 

англійської мови та літератури

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

іноземних мов; Науковий 

ступінь: кандидат філологічних 

наук, Наукова спеціальність: 

спеціальність (10.02.02) Російська 

мова, Тема дисертації: 

"Російськомовний текст вулиці – 

структурно-функціональний 

аспект"

основні публікації за напрѐмом: 1. Савченко А.В. Проблема нормы в тексте улицы / А.В. Савченко // Науковий вісник Херсонського державного університету, серіѐ «Лінгвістика». – Вип. 20. – Херсон, 

2013.- с.134-138. 2. Савченко А.В. Формальное строение и организациѐ текста улицы / А.В. Савченко // Мова і культура. (Науковий журнал). Вип. 17. – Т. I (169). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2014.- с.344-348. 3. Савченко А.В. Словосочетание как разновидность текста улицы / А.В. Савченко // Одеський Лінгвістичний вісник. (Науково-практичний журнал). Вип. 5. – Одеса, 2015.- с.132-134. 

4. Савченко А.В. Аудиовизуальные материалы на занѐтиѐх по иностранному ѐзыку / А.В. Савченко // Мова і культура. (Науковий журнал). Вип. 21. – Т. II. (191) – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2018- с.521-525. 5. Савченко А.В. От традиционного к коммуникативному методу преподаваниѐ иностранного ѐзыка / А.В. Савченко // Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 22. – Т. II (197). – К.: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Савченко А.В. Проблема нормы в тексте улицы / А.В. Савченко // Науковий вісник Херсонського державного 

університету, серіѐ «Лінгвістика». – Вип. 20. – Херсон, 2013.- с.134-138. 2. Савченко А.В. Формальное строение и организациѐ текста улицы / А.В. Савченко // Мова і культура. (Науковий журнал). Вип. 17. – Т. I (169). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.- с.344-348. 3. Савченко А.В. Словосочетание как 

разновидность текста улицы / А.В. Савченко // Одеський Лінгвістичний вісник. (Науково-практичний журнал). Вип. 5. – Одеса, 2015.- с.132-134. 4. Савченко А.В. Аудиовизуальные материалы на занѐтиѐх по иностранному ѐзыку / А.В. Савченко // Мова і культура. (Науковий журнал). Вип. 21. – Т. II. (191) – К.: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018- с.521-525. 5. Савченко А.В. От традиционного к коммуникативному методу преподаваниѐ иностранного ѐзыка / А.В. Савченко // Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 22. – Т. II (197). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019.; 4) наѐвність виданих навчально-

методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.Методичні вказівки з розвитку навичок читаннѐ і перекладу англомовних текстів длѐ студентів І курсу спеціальностей ІС та СКС Дніпропетровськ, УДХТУ, 2011,42с// Анатайчук І.М. Савченко О.В. 2.Методичні вказівки до вивченнѐ англійської мови длѐ студентів 

економічних спеціальностей Дніпропетровськ, УДХТУ, 2011,66с//Савченко О.В. Анатайчук І.М. 3.Методичні вказівки до вивченнѐ англійської мови длѐ студентів економічних спеціальностей (ч. ІІ). Дніпропетровськ, УДХТУ, 2014,56с Савченко О.В. 4.Методичні вказівки до вивченнѐ англійської мови длѐ 

студентів економічних спеціальностей (ч.ІІІ. підвищений рівень). Дніпропетровськ, УДХТУ, 2015,Савченко О.В. "5. Навчальний термінологічний англо-український словник з хімічних та косметичних добавок длѐ студентів немовних вузів; Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016; 34 с. Савченко О.В., Ващенко В.С. 

" 6. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Англійська мова» длѐ студентів економічних спеціальностей (підвищений рівень). Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017, 52с. // укл. Савченко О.В. 7. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Англійська мова» длѐ розвитку лінгвістичної 

компетенції студентів-магістрів економічних спеціальностей ; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018, 50 с. //укл. Савченко О.В. 8 Практикум з навчаннѐ термінологічної лексики та граматики англійської мови длѐ студентів технологічних та механічних спеціальностей; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018, 111с. // Савченко О.В., 

Олешкевич І.П., Анатайчук І.М., Юременко Т.Ю., Свютлічна А.А. 9. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Англійська мова» за освітнім рівнем «Магістр» длѐ студентів економічних спеціальностей (частина 2); Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2019 ; 52с. // Савченко О.В.; 8) виконаннѐ функцій 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

044060, дата видачі 29.09.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4/02-

Д від 29.09.2015, кафедра іноземних 

мов

кандидат філологічних наук, 

диплом ДК 065947, дата видачі 

26.01.2011, Вища атестаційна 

комісіѐ України, рішеннѐ №38-06/1 

від 26.01.2011, спеціальність 

(10.02.02) Російська мова; 

Англійська мова (за 

професійним спѐмуваннѐм) 

575 год

Завідувач 

кафедри

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

інформаційних систем

Основне місце 

роботи

Зеленцов 

Дмитро 

Гегемонович

1. ДВНЗ НГУ 20.02.2017 - 30.06.2017, 01.09.2017 - 20.10.2017. 

Наказ № 27-К від 23.01.2017, довідка № 1/23-370 від 

20.10.2017. 2. НТУ "Дніпровська політехніка" 15.10.2018 - 

15.04.2019. Наказ № 463-К від 27.09.2018; довідка № 1/23-

597 від 15.04.2019

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДДУ, Рік закінченнѐ: 1984, 

Спеціальність: Динаміка і міцність 

машин, Кваліфікаціѐ: Механік

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі комп’ятерних технологій 

та вищої математики; Науковий 

ступінь: доктора наук, Наукова 

спеціальність: 05.23.17 - 

Будівельна механіка, Тема 

дисертації: Моделі і методи 

роз'вѐзаннѐ задач будівельної 

механіки конструкцій зі змінними 

геометричними 

характеристиками

основні публікації за напрѐмом: 1. Зеленцов Д.Г. Повышение эффективности численных методов при исследовании корродируящих конструкций. / Д.Г. Зеленцов, Л.В. Новикова // Науковий вісник 

НГУ. – 2015. - № 3. – С. 125 – 130. 2. Зеленцов Д.Г. Применение нейросетевых моделей в задачах расчёта долговечности корродируящих балочных конструкций. / Д.Г. Зеленцов, А.П. Иванова // 

Науковий вісник НГУ. – 2015. - № 4. – С. 51 – 56. 3. Zelentsov D., Denysiuk O. (2019) Neural Network Algorithm for Accuracy Control in Modelling of Structures with Changing Characteristics. In: Hu Z., Petoukhov 

S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. Springer, Cham (Scopus) 1. Зеленцов Д.Г. Анализ 

эффективности численно-аналитических алгоритмов решениѐ некоторых классов систем дифференциальных уравнений / Д.Г. Зеленцов, Л.В. Новикова // Современный научный вестник. 

Технические науки. Физика. – 2014. - № 18 (214). - С. 54 – 61. 2. Зеленцов Д.Г. Математические модели сечений элементов шарнирно-стержневых конструкций, подверженных воздействия 

агрессивных сред./ Д.Г. Зеленцов, Л.В. Новикова, О.Р. Денисяк // Вестник ХНТУ. – 2015. - № 2(53). – С. 146 – 151. 3. Зеленцов Д.Г. Алгоритм решениѐ задач оптимизации корродируящих 

конструкций на основе метода скользѐщего допуска. / Д.Г., Зеленцов, О.Р. Денисяк // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – Том 2, № 2 (28). – С. 51 – 57. 4. Зеленцов Д.Г. Use of 

genetic algorithms in problems of corroding hinged-rod structures optimal design. / Д.Г. Зеленцов, О.Р. Денисяк // Проблеми обчислявальної механіки і міцності конструкцій. Збірник наукових праць. – 

2016. – вип. 25. – С. 40 – 50. 5. Зеленцов Д.Г. Способ повышениѐ эффективности вычислительных методов моделированиѐ поведениѐ корродируящих конструкций. / Д.Г. Зеленцов, О.Р. Денисяк // 

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Сериѐ: Компьятерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении: сб. научн. тр. – Днепр, ПГАСА, 2016. – 

Вып. 94. – С. 36 – 43.; робота з аспірантами та докторантами: Олевський Віктор Ісаакович «Математичне моделяваннѐ механічного стану оболонок з відхиленнѐми і їх використаннѐ у технологічних 

процесах». Дисертаціѐ на здобуттѐ вченого ступенѐ доктора технічних наук. Спеціальність 01.05.02 – Математичне моделяваннѐ та обчислявальні методи. Рік захисту – 2015. Денисяк Ольга 

Ростиславівна «Моделі та методи керованого за точністя чисельного аналізу кородуячих шарнірно-стержневих конструкцій». Дисертаціѐ на здобуттѐ вченого ступенѐ кандидата технічних наук. 

Спеціальність 01.05.02 – Математичне моделяваннѐ та обчислявальні методи. Рік захисту – 2017.

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Денисенко О.С. ? переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 н.р. з групи спеціальностей «Інформатика та кібернетика». Суми, 26 ? 27 

березнѐ 2015 р. ,м. Суми, Сумський держаний університет. Керівник – Зеленцов Д.Г. 2. Черкасов О.А. – переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н.р. з групи спеціальностей «Інформатика та кібернетика». Суми, 29 -31 березнѐ 2016 р. м. 

Суми, Сумський держаний університет. Керівник – Зеленцов Д.Г. 3. Заступник голови оргкомітету І Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем» (наказ ДВНЗ УДХТУ № 234 від 22.09.2015 р.). 4. Заступник голови оргкомітету ІІ Всеукраїнської 

науково-технічної конференції з міжнародноя участя «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем» (наказ ДВНЗ УДХТУ № 224 від 28.09.2016 р.). 5. Заступник голови оргкомітету ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем» 

(наказ ДВНЗ УДХТУ № 214 від 23.10.2017 р.). 6. Заступник голови оргкомітету ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем» (наказ ДВНЗ УДХТУ № 165 від 16.10.2018 р.). 7. Заступник голови оргкомітету V Міжнародної науково-технічної 

конференції «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем» (наказ ДВНЗ УДХТУ № 252-аг від 21.10.2019 р.). 8. Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технологій та веб-дизайну» 28 – 30 березнѐ 2017 р. (наказ МОН України № 1495 від 09.12.2016). 9. Член 

оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технологій та веб-дизайну» 28 – 30 березнѐ 2018 р. (наказ МОН України № 1572 від 06.12.2017). 10. Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технологій та веб-дизайну» 26 – 28 березнѐ 2019 р. (наказ МОН України 

№ 1313 від 28.11.2018).; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
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Карніна А. Я., О.П. Клименко, О.П. Мисов. Оцінка невизначеності виміряваннѐ критичної температури при дослідженні фазового переходу напівпровідник-метал у діоксиді ванадія / А.Я. Карніна, 

О.П. Клименко, О.П. Мисов // Системи обробки інформації. – Харків, 2015. – С. 84-87. (Фахове виданнѐ) 4. Каян І.Г. Визначеннѐ умов отриманнѐ частинок силіція(IV) оксид методом Штобера длѐ 

формуваннѐ фотонних кристалів *Текст+ / І.Г. Каян, О.П. Мисов // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. № 5-6. - С. 63-68. 5.К.V. Luskan, A.O. Gyrenko, O.P. Musov, O.P. Klimenko. Influence 

of the conditions for the preparation and thermal destruction of ammonium tetravanadate on the composition of oxide-vanadic electro-functional materials // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Issue 

2(52), – 2017. – 87-92 p. 6.Каян І.Г., Мисов О.П. Термодинаміка отриманнѐ монодисперсних частинок SIO2 гідролізом тетраетоксисилану в системі SI-O-H-C-N. Праці Одеського політехнічного 

університету. – 2018 р. № 1. – с. 74-78. 7.K. Luskan, A. Gyrenko, O. Musov, M. Savchenko, O. Klimenko. Influence of the parameters of thermal decomposition of ammonium tetravanadate on the processes of 

phase formation of highly dispersed vanadium oxides.Odes’kyi Politechnichnyi Universytet., Pratsi Issue 1(54), 2018 p.79-84.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Yriy Taranenko, Igor Кayun, Oleg Mysov Examining quality of material for the synthesis of photonic crystals by the 

method of sedimentation analysis // EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES. - VOL 1 №6 (85). – 2017. – 35-41 p.( Scopus) 2. Luskan K.V., Gyrenko A., Bubel T., Mysov O. Synthesis and physicochemical properties of ammonium tetravanadate for obtaining VO2. Сhemical Techology. 2017. Vol. 11. Р. 

247–252. .( Scopus); 1.Каян, І. Г. Оцінка невизначеності вимірявань діаметру частинок SiO2 методом електронної мікроскопії при формуванні структурованих матеріалів / І. Г. Каян, О. П. Мисов, С. Г. Калашніков // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 6. – № 131. – С. 92-95. (Фаховевиданнѐ) 2. Karnina 

A., Gyrenko A., Klymenko A., Mysov O. DTA-based method for the determination of temperature dependence of heat capacity of highly dispersed powders. // Econtechmod. – 2015. – № 3. – С. 67-72 (Провідне наукове закордонне виданнѐ ) 3. Карніна А. Я., О.П. Клименко, О.П. Мисов. Оцінка невизначеності 

виміряваннѐ критичної температури при дослідженні фазового переходу напівпровідник-метал у діоксиді ванадія / А.Я. Карніна, О.П. Клименко, О.П. Мисов // Системи обробки інформації. – Харків, 2015. – С. 84-87. (Фахове виданнѐ) 4. Каян І.Г. Визначеннѐ умов отриманнѐ частинок силіція(IV) оксид 

методом Штобера длѐ формуваннѐ фотонних кристалів *Текст+ / І.Г. Каян, О.П. Мисов // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. № 5-6. - С. 63-68. 5.К.V. Luskan, A.O. Gyrenko, O.P. Musov, O.P. Klimenko. Influence of the conditions for the preparation and thermal destruction of ammonium tetravanadate 

on the composition of oxide-vanadic electro-functional materials // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Issue 2(52), – 2017. – 87-92 p. 6.Каян І.Г., Мисов О.П. Термодинаміка отриманнѐ монодисперсних частинок SIO2 гідролізом тетраетоксисилану в системі SI-O-H-C-N. Праці Одеського політехнічного 

університету. – 2018 р. № 1. – с. 74-78. 7.K. Luskan, A. Gyrenko, O. Musov, M. Savchenko, O. Klimenko. Influence of the parameters of thermal decomposition of ammonium tetravanadate on the processes of phase formation of highly dispersed vanadium oxides.Odes’kyi Politechnichnyi Universytet., Pratsi Issue 1(54), 2018 

p.79-84.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Карніна, А. Я Технологіѐ синтезу діоксиду ванадія термолізом амонія 

тетраванадату (IV) *Текст+ / А. Я. Карніна, О. П. Клименко, О. П. Мисов // Хіміѐ та сучасні технології: YII Міжнар. наук.- техн. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.).- Дніпропетровськ, 2015. – С.38-39. 2.  Каян І.Г. Вплив часу додаваннѐ тетраетоксисилану на синтез частинок 

методом Штобера *Текст+ / І.Г. Каян, О.П. Мисов // Хімічні проблеми сьогоденнѐ : тези доповіді. Дев’ѐта Українська наукова конференціѐ студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародноя участя / Донецький національний Університет – Вінницѐ, 2016 р. – С. 191.  3. Каян І.Г., Мисов О.П. 

Термодинаміка отриманнѐ монодисперсних частинок sio2 гідролізом тетраетоксисилану в системі SI-O-H-C-N. Хімічні проблеми сьогоденнѐ (ХПС-2018): збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27–29 березнѐ 2018 р., м. Вінницѐ / 
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функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що 

індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Керівник наукової теми "Управліннѐ матеріалопотоками в логістичних системах хімічної промисловості" № 57120399, за д. р. 0112U004342 (термін виконаннѐ 01.2012 р. – 12.2015 р.) 2. Керівник наукової теми "Визначеннѐ оптимального варіанту логістичних потоків 

підприюмств хімічної промисловості" № 57/160499, за д. р. 0116U001714 (термін виконаннѐ 01.2016 р. – 12.2018 р.) 3. Керівник наукової теми "Визначеннѐ оптимального варіанту логістичних потоків підприюмств хімічної промисловості" № 57/190599, за д. р. 0119U002320 (термін виконаннѐ 01.2019 р. – 

12.2021 р.) 4. Головний редактор фахового виданнѐ України: «Економічний вісник» УДХТУ, м. Дніпро (ISSN 2415-3974).; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація 

авторського права на твір: 1. Колесніков В.П., Чуприна Н.М., Гаркуша В.В., Кучкова О.В. Науковий твір «Інвестиційна привабливість транспорту в Україні» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 92774 09.10.2019 2. Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В. Науковий твір «Комплексний підхід до 

вивченнѐ технічного сервісу машин агропромислового комплексу» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 92772 09.10.2019 3. Колесніков В.П., Чуприна Н.М., Гаркуша В.В., Кучкова О.В. Науковий твір «Міжнародний досвід побудови транспортно-логістичних центрів та перспективи длѐ України» / 

Свідоцтво про реюстрація авторського права № 92773 09.10.2019 4. Кучкова О.В., Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В., Науковий твір «Транспортні перевезеннѐ, ѐк базовий сегмент транзитного потенціалу Дніпропетровського регіону» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 91929 

28.08.2019 5. Гаювський В.В., Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В., Кучкова О.В. Науковий твір «Дослідженнѐ закономірностей формуваннѐ транспортних послуг» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 92822 20.11.2019; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Колесніков, В.П. Збутова діѐльність хімічних підприюмств *Текст+ / В.П. Колесніков, І.О. Нестеренко // Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні 

програми: досвід та результати : тези допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17-18 травнѐ 2017 р.). – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С. 127-128. 2. Колесніков, В.П. Практичне використаннѐ маркетингової інформації на підприюмстві / В.П. Колесніков, М.А. Худомака // тези допов. ІІІ Міжнародного 

Професор по кафедрі, атестат 12ПР 

009120, дата видачі 17.01.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №1-

01/П від 17.01.2014, кафедра 

маркетингу

кандидат економічних наук, 

диплом ЕК 016809, дата видачі 

30.05.1984, Рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ №33 від 

06.12.1983; 

Методологіѐ та організаціѐ 

наукових досліджень (16 

годин), Маркетинг (24 год.), 

Логістика (32 години), 

Маркетинг промислового 

підприюмства (32 години), 

Плануваннѐ діѐльності 

підприюмства(56 годин)

Завідувач 

кафедри

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Гірін Олег 

Борисович

Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

матеріалознавства ім. Я.М. Тарана. Стажуваннѐ з 

дисциплін “Прикладне матеріалознавство”, “Структура і 

властивості матеріалів” в період з 10.05.2016 по 08.07.2016. 

Наказ ДВНЗ УДХТУ про направленнѐ на стажуваннѐ від 

10.05.2016, № 177-К. Довідка №294/3 від 08.07.2016 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапора 

металургійний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1974, Спеціальність: 

Металознавство,устаткуваннѐ та 

технологіѐ термічної обробки 

металів, Кваліфікаціѐ: Інженер-

металург

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі матеріалознавства; 

Науковий ступінь: доктор 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.16.01 – 

“Металознавство та термічна 

обробка металів”, Тема 

дисертації: “Закономірності 

формуваннѐ текстури та 

анізотропії тонкої структури в 

металах при 

електрокристалізації”

основні публікації за напрѐмом: 1. O.B. Girin. Electrochemical Amorphous Phase Formation in Metals // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. – 2019. – Vol. 54, No.2. – P. 391-396. (Scopus) 

https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-2/18_18-74_p391%20-%20396.pdf 2. О.O. Kalinichenko, V.O. Holovenko, (…), O.B. Girin, L.O. Snizhko. Corrosion of Magnesium Alloy AZ31 Coated by Plasma Electrolytic 

Oxidation // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2019. – Vol. 55, No. 5. – P. 595-601. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375519050053 3. S.V. Kovalyov, О.B. Girin, C. Debiemme-Chouvy. 

Properties of Tin Films Electrodeposited under a Weak Magnetic Field // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018. – Vol. 54, No. 6. – P. 593-598. (Scopus) 

https://doi.org/10.3103/S1068375518060066 4. O. Banakh, (…), O. Girin, L. Marger, S. Durual. The Influence of the Electrolyte Nature and PEO Process Parameters on Properties of Anodized Ti-15Mo Alloy 

Intended for Biomedical Applications // Metals. – 2018. – Vol. 8, No. 5. – P. 370 (1-14). (Scopus) https://doi.org/10.3390/met8050370. 5. V.I. Redko, (…), O.B. Girin, O. Kolomoyets, Y. Polishchuk. Synergistic Effect 

of Innovating Electrode Technology and Eddy-Current Electromagnetic Impedance for Non-Destructive Testing are Resulting in Increasing Battery Power // ECS Transactions. – 2018. – Vol. 87, No. 1. – P. 275-284. 

(Scopus) https://doi.org/10.1149/08701.0275ecst  6. O.B. Girin. Further Evidence of Phase Formation through a Liquid State Stage in Metals Being Electrodeposited: Part 1 // Surface Engineering and Applied 

Electrochemistry. – 2017. – Vol. 53, No. 2. – P. 137-143. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375517020041 7. O.B. Girin. Further Evidence of Phase Formation through a Liquid State Stage in Metals Being 

Electrodeposited: Part 2 // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2017. – Vol. 53, No. 3. – P. 233-239. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375517030048 8. O.B. Girin. Further Evidence of Phase 

Formation through a Liquid State Stage in Metals Being Electrodeposited: Part 3 // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2017. – Vol. 53, No. 4. – P. 339-344. (Scopus) 

https://doi.org/10.3103/S1068375517040056 9. I.M. Maksyuta, (…), O.B. Girin, A.S. Baskevich. Effect of Nature of Modifying Additive on Electrochemical Characteristics of Electrodes Based on LiMn2O4 // ECS 

Transactions. – 2017. – Vol. 81, No. 1. – P. 69-77. (Scopus) https://doi.org/10.1149/08101.0069ecst 10. O.B. Girin, I.М. Kuzyayev. Dynamic Behavior of Gas Nano-Sized Bubbles in Liquid Phase of the Metal Being 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. O.B. Girin. Electrochemical Amorphous Phase Formation in Metals // Journal of Chemical Technology and 

Metallurgy. – 2019. – Vol. 54, No.2. – P. 391-396. (Scopus) https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-2/18_18-74_p391%20-%20396.pdf 2. О.O. Kalinichenko, V.O. Holovenko, (…), O.B. Girin, L.O. Snizhko. Corrosion of Magnesium Alloy AZ31 Coated by Plasma Electrolytic Oxidation // Surface Engineering and Applied 

Electrochemistry. – 2019. – Vol. 55, No. 5. – P. 595-601. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375519050053 3. S.V. Kovalyov, О.B. Girin, C. Debiemme-Chouvy. Properties of Tin Films Electrodeposited under a Weak Magnetic Field // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018. – Vol. 54, No. 6. – P. 593-598. 

(Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375518060066 4. O. Banakh, (…), O. Girin, L. Marger, S. Durual. The Influence of the Electrolyte Nature and PEO Process Parameters on Properties of Anodized Ti-15Mo Alloy Intended for Biomedical Applications // Metals. – 2018. – Vol. 8, No. 5. – P. 370 (1-14). (Scopus) 

https://doi.org/10.3390/met8050370. 5. V.I. Redko, (…), O.B. Girin, O. Kolomoyets, Y. Polishchuk. Synergistic Effect of Innovating Electrode Technology and Eddy-Current Electromagnetic Impedance for Non-Destructive Testing are Resulting in Increasing Battery Power // ECS Transactions. – 2018. – Vol. 87, No. 1. – P. 275-284. 

(Scopus) https://doi.org/10.1149/08701.0275ecst  6. O.B. Girin. Further Evidence of Phase Formation through a Liquid State Stage in Metals Being Electrodeposited: Part 1 // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2017. – Vol. 53, No. 2. – P. 137-143. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375517020041 7. O.B. 

Girin. Further Evidence of Phase Formation through a Liquid State Stage in Metals Being Electrodeposited: Part 2 // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2017. – Vol. 53, No. 3. – P. 233-239. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375517030048 8. O.B. Girin. Further Evidence of Phase Formation through a Liquid 

State Stage in Metals Being Electrodeposited: Part 3 // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2017. – Vol. 53, No. 4. – P. 339-344. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375517040056 9. I.M. Maksyuta, (…), O.B. Girin, A.S. Baskevich. Effect of Nature of Modifying Additive on Electrochemical Characteristics of 

Electrodes Based on LiMn2O4 // ECS Transactions. – 2017. – Vol. 81, No. 1. – P. 69-77. (Scopus) https://doi.org/10.1149/08101.0069ecst 10. O.B. Girin, I.М. Kuzyayev. Dynamic Behavior of Gas Nano-Sized Bubbles in Liquid Phase of the Metal Being Electrodeposited // Journal of Nano-and Electronic Physics. – 2016. – V. 8, No. 1. 

– P. 01034-1 - 01034-6. (Scopus) https://jnep.sumdu.edu.ua/en/full_article/1747; 1. О.Б. Гірін, Д.Г. Королѐнчук, О.М. Шембель. Напрѐм практичного використаннѐ в енергетиці ѐвища електрохімічного фазоутвореннѐ металів та сплавів крізь стадія переохолодженого рідкого стану // Металознавство та термічна 

обробка металів. – 2018. – № 1(80). – С.67-73. http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/67-73/142644 2. О.Б. Гірін, С.И. Жданов, Д.Г. Королѐнчук. Фазовий склад металів, електрокристалізованих на твердому і рідкому металевих катодах однакового хімічного складу // Металознавство та обробка металів. – 2017. 

– № 2. – С. 26-33. http://www.cgntb.dp.ua/menu_2301.html 3. О.Б. Гирин, С.И. Жданов. Анализ особенностей структуры цинковых электропокрытий, подвергнутых незначительному силовому воздействия в процессе их фазообразованиѐ // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Сериѐ: 

Стародубовские чтениѐ. – 2017. – № 95. – С. 55-60. http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmsc_2017_95_12 4. О.Б. Гирин. авление фазообразованиѐ электроосаждаемых металлов через стадия переохлажденного жидкого состоѐниѐ // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Сериѐ: Стародубовские 

Професор по кафедрі, атестат ПР 

001778, дата видачі 17.10.2002, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4/3-П 

від 17.10.2002, кафедра 

матеріалознавства

доктор технічних наук, диплом ДТ 

009968, дата видачі 13.09.1991, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №33д/32 від 13.09.1991; 

“Прикладне 

матеріалознавство” (24), 

“Аналіз та контроль 

матеріалів” (16), “Структура і 

властивості матеріалів” (24), 

“Матеріалознавство і 

технологіѐ матеріалів” (24)

Завідувач 

кафедри

Економічний 

факультет

Кафедра 

менеджменту та 

фінансів

Основне місце 

роботи

Пожуюва Тетѐна 

Олександрівна

1)Проходила стажуваннѐ у Міжнародному університеті 

Шиллера 18-28 квітнѐ 2017 (108 годин) м. Париж, Франціѐ. 

Відвідувала лекції провідних викладачів даного ВУЗу. 2)ТОВ 

ІК ""ВІЗЕРІОН"" довідка № 4/18-10 від 18.10.16 3)Програма 

підвищеннѐ ѐкості науковихта науково-педагогічних 

працівників, Проект ""Формуваннѐ мережі експертів із 

забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти"", Сертифікат щодо 

складаннѐ тесту, видний Інститутом вищої освіти НАПН 

України, ПК-21707620 №357119, від 02.06.2019.

Диплом магістра видано закладом: 

Запорізька державна інженерна 

академіѐ, Рік закінченнѐ: 2006, 

Спеціальність: Економiка 

пiдприюмства, Кваліфікаціѐ: магістра з 

економіки підприюмства

Вчене званнѐ: Професор; 

Науковий ступінь: доктора наук, 

Наукова спеціальність: 08.00.04 – 

Економіка та управліннѐ 

підприюмствами (за видами 

економічної діѐльності), Тема 

дисертації: Інноваційні засади 

забезпеченнѐ економічної 

захищеності промислового 

підприюмства; Вчене званнѐ: 

Доцент по кафедрі економіки 

підприюмства

основні публікації за напрѐмом: 1. Pozhuieva T., Faizova S., Ivanova M. Prospects for improving the methodology of strategic enterprise management // Baltic Journal of Economic Studies, 2018.– Vol. 4. – № 5. 

–Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – P. 371-378 (вклячено до науко метричної бази Web of Science)  

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=1&SID=C5HPKim7sR7sR76nxlz7Sv&page=1&doc=1    2. Pozhuieva T., Balueva O, Oklander T., Petryk I, 

Taranenko I, Garmider L Indicative Method of Human Capital Management in the Planning of the Strategic Development of the Company  //  International Journal of Innovative Technology and Exploring 

Engineering (IJITEE), 2019. - Vol. 8. -  Issue 11. - P. 2077-2081 (вклячено до науко метричної бази Scopus.com)  https//www.ijitee.org/wp-content/uploads/papera/v8i11/K19590981119.pdf 1. Пожуюва Т.О. 

Інноваційна стратегіѐ підприюмства в сучасних умовах / Т.О. Пожуюва // Вісник економічної науки України: Науковий журнал. – 2010. – №1(17). – С. 163-167. (0,4 д.а.) 2.  Пожуюва Т.О. Обмеженнѐ 

монополізму та проблеми розвитку конкуренції в Україні / Т.О. Пожуюва // Економіка промисловості: Наук.-практ. журнал. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 25-29. (0,5 д.а.) 3.  Пожуюва Т.О. Інноваційна 

діѐльність – основа ефективного підприюмництва / Т.О. Пожуюва, О.М. Лебедюва // Вісник економічної науки України: Науковий журнал. – 2011. - №1(19). – С. 117-119. (0,4 д.а., особисто автору – 

0,2д.а.: – окреслено роль інноваційної діѐльності ѐк вирішального фактора підвищеннѐ ефективності виробництва, забезпеченнѐ сталого економічного розвитку)  4.  Пожуюва Т.О. Виробничий 

ризик ѐк складова сучасного підприюмництва / Т.О. Пожуюва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – № 8. – 2011. – С. 68-74. (0,4 д.а.) 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/vestnik/%D0%A2%D0%B5%D

1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/2011/8/82011_14.pdf 5.  Пожуюва Т.О. Оцінка рівнѐ 

економічної безпеки підприюмства / Т.О. Пожуюва, О.В. Овчаренко // Економічний форум: Науковий журнал ЛНТУ. – Луцьк. – № 2. – 2011. – С. 279-284. (0,5 д.а., особисто автору – 0,3 д.а.: 
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74. (0,4 д.а.) 
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sesquihydrate // Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications – 2015. – Vol. E71. – P. 45-47. 3.      Piletska, K. O. fac-Tricarbonyl rhenium(I) complexes of triazole-based ligands: synthesis, X-

ray structure and luminescent properties *Text+ / K. O. Piletska, K. V. Domasevitch, A. N. Gusev, V. F. Shul’gin, A. V. Shtemenko // Polyhedron. – 2015. – Vol. 102. – P. 699-704. 4.      Shtemenko, Alexander V. 
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tricarbonyl- *5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-(pyridin-2-yl)-1H- 1,2,4-triazole-j2 N2 ,N3+rhenium(I) methanol monosolvate / Acta Cryst. – 2017. – №73. – Р. 484–487.  9.      Пілецька К.О., Штеменко О.В. Синтез і 

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Штеменко, О. В. Координаційна хіміѐ *Текст+ : 

навч. посібник / В.О. Штеменко, В.Г. Столѐренко, О.В. Берзеніна, Д.Ю Югорова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ. – 2014. – 132 с. (гриф №1/11-15548 від 15.10.13)  2. Стародуб, В. О. Хіміѐ координаційних сполук *Текст+ : навч. посібник / В. О. Стародуб, О. В. Берзеніна, Т. М. Стародуб, О. В. Штеменко. – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ. – 2016. – 286 с.  3. Берзеніна, О.В.Збірник задач і завдань з «Загальної хімії» *Текст+ : навч. посібник / О. В. Берзеніна, О. В. Штеменко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2017. – 147 с.  4. Берзеніна, О. В. Збірник задач з «Хімії з основами біогеохімії» *Текст+ : навч. посібник / О. В. Берзеніна, І. Л. 

Коваленко, Н. І Штеменко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 144  с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.      Piletska, K. Crystal structure of bromido-fac-

tricarbonyl-*5-phenyl-3-(pyridin-2-yl)-1H-1,2,4-triazolej2N,N0+rhenium(I) *Text+ / K. Piletska, K. V. Domasevitch, A. V. Shtemenko // Acta Cryst. – 2014. – Vol. E70. – P. 587-589. 2.      Golichenko, A.A., Domasevitch K.V., Kytova D.E., Shtemenko A.V. Crystal structure of cis-bis(?-?-alanine-?2O:O')bis*trichloridorhenium(III)+ (Re–Re) 

sesquihydrate // Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications – 2015. – Vol. E71. – P. 45-47. 3.      Piletska, K. O. fac-Tricarbonyl rhenium(I) complexes of triazole-based ligands: synthesis, X-ray structure and luminescent properties *Text+ / K. O. Piletska, K. V. Domasevitch, A. N. Gusev, V. F. Shul’gin, A. V. 

Shtemenko // Polyhedron. – 2015. – Vol. 102. – P. 699-704. 4.      Shtemenko, Alexander V. Synthesis and X-ray crystal structure of the dirhenium complex Re2(i-C3H7CO2)4Cl2 and its interactions with the DNA purine nucleobases *Text+ / Alexander V. Shtemenko, Helen T. Chifotides, Dina E. Yegorova, Natalia I. Shtemenko, Kim R. 

Dunbar // J. of Inorg. Biochem. – 2015. – Vol. 153. – P. 114-120. 5.      Golichenko A.A., Shtemenko A.V. Crystal structure of di-?-isobutyrato-?4O:O?-bis*cis-dichlorido(dimethysulfoxide-?S)rhenium(III) // Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 2015. – Vol. E71. – P. 1219-1221. 6.      Golichenko A.A., 

Kravchenko A.V., Omelchenko I.V., Chudak D.M., Starodub V.A., Barszcz B., Shtemenko A.V. Crystal structure of bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalenium µ2-acetato-bis*tribromidorhenate(III)+ 1,1,2-trichloroethane hemisolvate // Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 2016. – Vol. E72. – P. 712-715. 
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tricarbonyl- *5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-(pyridin-2-yl)-1H- 1,2,4-triazole-j2 N2 ,N3+rhenium(I) methanol monosolvate / Acta Cryst. – 2017. – №73. – Р. 484–487.  9.      Пілецька К.О., Штеменко О.В. Синтез і будова трикарбонільного комплексу ренія(І) з 4-метил-2,2?-біпіридином-4?-карбоновоя кислотоя / Вопросы 

Професор по кафедрі, атестат ПР 

000546, дата видачі 10.07.2001, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/5-П 

від 26.06.2001, кафедра неорганічної 

хімії

доктор хімічних наук, диплом ДН 

003132, Вища атестаційна комісіѐ 

України, рішеннѐ № від 28.11.1996; 

Загальна та неорганічна 

хіміѐ (56), Хіміѐ, Хіміѐ з 

основами біогеохімії

Завідувач 

кафедри

Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра охорони 

праці та безпеки 

життюдіѐльності

Основне місце 

роботи

Мітіна Наталіѐ 

Борисівна

Приватне акціонерне товариство Дніпровський пивоварний 

завод „Дніпро”. Стажуваннѐ: 04.04.2016 по 04.10.2016р. за 

темоя «Нормативні акти з охорони праці та цивільного 

захисту, що діять в межах підприюмств». Дисципліни: 

«Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», 

«Цивільний захист». Довідка № 111 від 04.10.2016.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1994, Спеціальність: 

хімічна технологіѐ органічних 

речовин, Кваліфікаціѐ: інженера-

хіміка-технолога

Вчене званнѐ: Доцент кафедри 

бітехнології та безпеки 

життюдіѐльності; Науковий 

ступінь: Кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

біотехнологіѐ, Тема дисертації: 

Технологіѐ одержаннѐ кормової 

рослинно-вуглеводної білкової 

добавки методом 

вермікультивуваннѐ

основні публікації за напрѐмом: 1.  Ситар В..І., Анісімов В.М., Мітіна Н.Б., Гармаш С.М. Дослідженнѐ біодеградації лінійних блок-кополiуретанiв, наповнених крохмалем, в процесі 

вермікультивуваннѐ // Вопроси химии и химтехнолгии: Дніпро. – 2018. – Вип. 6, 133 – 138 с. (Scopus) 1. Митина Н.Б., Савета О.І. Раціональне використаннѐ наѐвних засобів і сил длѐ ефективного 

проведеннѐ аварійно-рѐтувальних операцій в надзвичайних ситуаціѐх на об’юкті // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – 

Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 94-99. 2. Мітіна НБ., Бабенко О.Я., Воробйова Л.О., Малиновська Н.В. Дослідженнѐ стану травматизму та рівнѐ професійної захворяваності на промислових об’юктах 

України // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 139-147.  3. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис 

М.М., Рогалев М.В, Малиновська Н.В. Методично-практичні аспекти плануваннѐ та організації евакуації в умовах надзвичайних ситуацій // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. 

наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 148-153. 4. Зубарева І.М., Луценко А.В., Митина Н.Б., Жерносюкова І.В. Епізоотологічний моніторинг хвороби 

Ньякасла в Дніпропетровській області // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 105-110. 5. 

Мітіна Н. Б., Плис М. М., Гармаш С. М., Герасименко В. О., Рогальов М. В. Роль географічного фактору у вирішенні завдань цивільного захисту // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. 

Зб. наук. праць. Сериѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 160-165. 6. Булейко А.А., Митина Н.Б. Едафотопи терникових біогеоценозів, що формуятьсѐ в умовах 

північного варіанту степової зони України та їх еколого-мікроморфологічна характеристика // Питаннѐ біоіндикації та екології. – 2018. – Вип. 22, № 1.– c. 141. 7. Гармаш С.Н., Митина Н.Б., 

Герасименко В.А., Рунова Г.Г. Актуальность и перспективы использованиѐ мобильных установок длѐ ликвидации последствий аварий с химическим загрѐзнением территорий в Украине // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: БЖД.– Вып. 93. – Днепро. – 2016. - С. 167-173. 8. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В., Малиновська 

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: - керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Цивільної безпеки (Охорона праці) на II етапу (Харківський національний автомобільно-

дорожній університет): Диплом ІІІ ступенѐ 2017 р. – Сметанін М.В., Ковтун А.В. гр. 5 ТОР-5; Диплом ІІІ ступенѐ 2018 р –Тимошенко О.Я. гр. 5-Ф-6. керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ДВНЗ УДХТУ (Сметанін М.В., Ковтун А.В. гр. 5 

ТОР-5-2017 р; Тимошенко О.Я., Савета О.І. гр. 5-Ф-6, 2018 р.; Павлова С.Ю. гр. 5 О-12, Коноваленко Л.С гр. - керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на 1 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Основи охорони праці та участь у 2 етапі м. Харьков (Кольцова Е. , Негрій А.4-ОНС 2015 р.), м. 

Луцьк (Савета О.І, Кухаренко Я., Семеренко Д. 5-Ф-6 2018  - робота у складі журі 1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з Основи охорони праці та Всеукраїнської студентської олімпіади з БЖД, 2018р.; Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Цивільної безпеки 2016-2018 рр.; 3) 

наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Heat exchange in the regenerator with compact tube 

/ Воробьёва Л. А., Ерёмин А.О., Митина Н.Б. и др. // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. – Польша A collective monograph edited by edited by Marcin Knapinski Series: Monografic Nr 78.– Czestochowa. – 2018. – Р. 69-72. ISBN 978-83-639 9-63– 

SSN2391-632X CZESTOCHOWA (власний внесок 5%). 2. Шаталін Д.Б. Безпека застосуваннѐ продуктів вермикультивуваннѐ отриманих за допомогоя дощових черв'ѐків (Lumbricidae) лісових та урбоекосистем степового придніпров'ѐ / Д.Б. Шаталін, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська / монографіѐ / ISBN 978-617-

7478-47-7; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 119 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Зубарева І.М., 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

026821, дата видачі 20.01.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/10-

Д від 20.01.2011, кафедра охорана 

праці та життюдіѐльності

доктор технічних наук, диплом ДК 

052328, дата видачі 28.04.2009, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №103 від 08.01.2009, 

спеціальність 

біотехнологіѐ;Кандидат технічних 

наук, 03.00.20 – Біоте-хнологіѐ.  
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спеціаліста видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 
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Наукова спеціальність: 08.00.04 – 
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дисертації: Розвиток кадрового 

потенціалу торговельних 
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робота з аспірантами та докторантами: 1. Чавичалов Ігор Ігорович дисертаційна робота на тему «Розвиток управлінського персоналу промислового підприюмства», поданої на здобуттѐ наукового 

ступенѐ кандидата економічних наук за спеціальністя 08.00.04 – економіка та управліннѐ підприюмствами (за видами економічної діѐльності) (ДК№ 051876 від 23.04.2019) 2. Бегма Павло Олегович 

дисертаційна робота на тему «Логістичне управліннѐ трудовим потенціалом персоналу промислових підприюмств», спеціальності: 08.00.04 – економіка та управліннѐ підприюмствами (за видами 

економічної діѐльності) (ДК№ 053378 від 15.10.2019); основні публікації за напрѐмом: 1.    Harmider L. Modeling of Labor Potential as a Factor of Influence on the Region Competitiveness / L. Harmider, I. 

Taranenko, L. Honchar, O. Ovcharenko, G. Dotsenko // Montenegrin Journal of Economics - 2019 - Vol. 15, No. 2 - P. 111-125. (Scopus) DOI: doi.org /10.14254/1800-5845/2019.15-2.9 2. Garmider Larysa, 

Balueva Olga, Oklander Tatyana, Petryk Ilona, Pozhuieva Tetyana, Taranenko Iryna Indicative Method of Human Capital Management in the Planning of the Strategic Development of the Company / Larysa 

Garmider, Olga Balueva, Tatyana Oklander, Ilona Petryk, Tetyana Pozhuieva, Iryna Taranenko // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) - 2019 - Volume-8 Issue-11 - 

Р.2077-2081.(Scopus) DOI: doi.org /10.35940/ijitee.K1959.0981119 3. Garmider L.D., Taranenko I.V., Korotkaya L.I., Begma P.O. METHODOLOGICAL APPROACH TO LABOR POTENTIAL ASSESSMENT BASED ON 

THE USE OF FUZZY SETS THEORY / L.D.Garmider, I.V.Taranenko, L.I. Korotkaya, P.O. Begma //Науковий вісник НГУ - 2019. - № 6. (Scopus)  Наукові статті: 1. Harmider L.D., Honchar L.A. , Klimovich N.I. 

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE LABOR POTENTIAL OF THE ENTERPRISE // INTEGRAL ASSESSMENT OF THE LABOR POTENTIAL OF THE ENTERPRISE // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ - 2019- № 1(9). - 35-

40.(Index Copernicus) 2. ГАРМІДЕР Л.Д., ГОНЧАР Л.А. МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЮМСТВА / Л. Д. ГАРМІДЕР , ГОНЧАР Л.А. // Проблеми економіки транспорту - 

2019. - № . 1(17) - С. 127-132. (Index Copernicus) 3. Гармідер Л.Д. Обгрунтуваннѐ стратегії розвитку підприюмства / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Проблеми економіки транспорту - 2018. - № 16. -С. 51-

59.(Index Copernicus) 4. Harmider L.D. MULTIDIMENSIONAL MODEL OF DATA FOR ASSESSMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / L.D. Harmider, L.A. Honchar // Економічний вісник ДВНЗ 

УДХТУ - 2018- № 2. (Index Copernicus) 5. Harmider L.D. Methodical approach to the choice of methods for managing the movement of labor potential of the enterprise / L.D. Harmider, L.A. Honchar, P.O. Begma 

// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ - 2018- № 1(7) - С.17-26. (Index Copernicus) 6. Garmider L.D. Key factors of quality management of economic growth / L.D. Garmider, L.A. Honchar – Економічний вісник 

УДХТУ. – 2017. – №4 (2). – С. 58-61.(Index Copernicus) 7. Гармідер Л.Д. Еволяціѐ наукових поглѐдів на економічне зростаннѐ та його фактори/ Л.Д. Гармідер, Т.С. Вакарчук //Економічний вісник 

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Виконаннѐ функцій члена редколегії журналу "Економічного вісник" УДХТУ, що внесений до переліку видань, в ѐких можуть публікуватисѐ результати дисертаційних робіт на здобуттѐ наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (з 2016 р.) 2. 

Виконаннѐ функцій члена редколегії журналу «Наука, технології, інновації» («Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»), що внесений до переліку видань, в ѐких можуть публікуватисѐ результати дисертаційних робіт на здобуттѐ наукових ступенів доктора і кандидата економічних 

наук. (з 2017 р.) 3. Виконаннѐ функцій члена редколегії журналу «Інвестиції: практика та досвід» (Чорноморський національний університет імені Петра Могили,ТОВ `ДКС Центр), що внесений до переліку видань, в ѐких можуть публікуватисѐ результати дисертаційних робіт на здобуттѐ наукових ступенів 

доктора і кандидата економічних наук (з 2019 р.) 4. З 2017 р. виконаннѐ функцій керівника наукової теми "Дослідженнѐ теоретичних і практичних аспектів забезпеченнѐ конкурентоспроможності промислових підприюмств та їх об’юднань в умовах трансформаційної економіки" (0116U000018, 2016-2018). 5. З 

2019 р. до 2021 р. виконаннѐ функцій керівника наукової теми «Дослідженнѐ трансформаційних змін галузей економіки України за сучасних умов функціонуваннѐ» ( 0119U002245, 2019-2021 рр. ).; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Гармідер Л.Д., Гончар Л.А Современные подходы в управлении трудовыми ресурсами // Повышение эффективности управленческой деѐтельности по формирования условий, 

благоприѐтствуящих развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь : сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции (Минск, 14 маѐ 2019) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред.) *и др.+. – Минск : Ковчег, 2019. – 264 с. - C. 34-35. 2. Гармідер Л.Д., Гончар Л.А. 

Інтегральна оцінка трудового потенціалу підприюмства / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Матеріали ХV международної научно- практичної конференції (м. Софіѐ 07-15 серпнѐ 2019 р.) «Наука: теориѐ и практика-2019», Volume 3: Публичната администрациѐ. Икономики. Софиѐ. «Бѐл ГРАД-БГ» – 88 р. С. 38-40. 3. 

Гармідер Л.Д., Гончар Л.А. Формуваннѐ іміджу роздрібного торговельного підприюмства / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Матеріали ХV международної научно- практичної конференції (м. Прага 22-30 серпнѐ 2019 р.) «Передовые научные разработки-2019», Volume 1: Ekonomika. Praha: Publishing House 

«Education and Science» – 82 s. – С. 45-47. 4. Гармідер Л.Д., Гончар Л.А. Розвиток підприюмства в сучасних умовах господаряваннѐ / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Матеріали ХV международної научно- практичної конференції (м. Великобританіѐ 30 серпнѐ – 07 вереснѐ 2019 р.) «Известиѐ академической науки-

2019», Volume 2: Economic science. Sheffield. Science and education LTD – 104 p. C. 23-25. 5. Harmider L., N. Bidnenko, D. Lykhopok Conceptual model of restoration process of development of enterprise personnel potential // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanitas Zarzadzanie - 2018., Польща 6. Harmider L., N. 

Bidnenko THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AS A SOCIAL AND ECONOMIC PROCESS // INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMY – CHANGES – MANAGEMENT 2018 to be held on 7 December 2018, at the HUMANITAS University in Sosnowiec - C.41-46. 7. Гармiдер Л.Д. Рух 

трудових ресурсів ѐк індикатор ѐкісного управліннѐ трудовим потенціалом підприюмства / Л.Д. Гармiдер, П.О. Бегма // Міжнародний ювразійський конгрес економіки і соціальних наук /Збірник тез доповідей IІI Міжнародного ювразійського конгресу економіки і соціальних наук - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018 

(26-28 квітнѐ 2018 року). - 228 с. - С. 190-192. 8. Гармiдер Л.Д. Оцінка ефективності системи управліннѐ персоналом на підприюмстві / Л.Д. Гармiдер, Г.В. Захарова // Міжнародний ювразійський конгрес економіки і соціальних наук /Збірник тез доповідей IІI Міжнародного ювразійського конгресу економіки і 

соціальних наук - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018 (26-28 квітнѐ 2018 року). - 228 с. - С. 193-195. 10. Гармiдер Л.Д. Економічна сутність і класифікаціѐ інвестицій / Л.Д. Гармiдер, В.О. Капляк // Міжнародний ювразійський конгрес економіки і соціальних наук /Збірник тез доповідей IІI Міжнародного ювразійського 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

009994, дата видачі 17.02.2005, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №1/06-

Д від 17.02.2005, кафедра 

менеджменту, спеціальність () 

доктор економічних наук, диплом 

ДД 004213, дата видачі 28.04.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №483 

від 28.04.2015, спеціальність 

(08.00.04) Економіка та управліннѐ 

підприюмствами (за видами 

економічної діѐльності); Тема 

дисертації «Розвиток кадрового 

потенціалу торговельних 

підприюмств: концепціѐ та 

методологіѐ»

Методологіѐ та організаціѐ 

наукових досліджень (16); 

Економічне управліннѐ 

підприюмством (24); 

Сертифікаціѐ персоналу (24); 

Економічна поведінка (40)



Завідувач 

кафедри

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра програмного 

забезпеченнѐ 

інформаційно-

вимірявальної техніки

Основне місце 

роботи

Волкова 

Світлана 

Анатоліївна

ДНУ ім. О. Гончара, Центр післѐдипломної освіти при 

кафедрі комп'ятерних технологій. Стажуваннѐ 03.11.2015-

12.01.2016 з дисциплін: «Обчисля-вальна марематика та 

програмуваннѐ»,  «Інформатика та систе-мологіѐ», «WEB-

програ-муваннѐ». Довідка № 89-400-70 від 12.01.16.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1991, Спеціальність: 

математика, Кваліфікаціѐ: математик-

викладач

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

обчислявальної техніки та 

прикладної математики; 

Науковий ступінь: кандидат 

фізико-математичних наук, 

Наукова спеціальність: 

математичне моделяваннѐ та 

обчислявальні методи, Тема 

дисертації: ”Моделяваннѐ 

нелінійних систем з імпульсними 

впливами”

основні публікації за напрѐмом: Role of logistic and Ricker’s maps in appearance of chaos in autonomous quadratic dynamical systems. / Vasiliy Ye. Belozyorov , S. A. Volkova //Nonlinear Dynamics - Volume 

83. – 2016. "1. Математическое моделирование процесса получениѐ триметафосфата натриѐ путем дегидрации однозаменного ортофосфата натриѐ.// Сорока П.И., Волкова С.А.  Одесскаѐ 

национальнаѐ академиѐ пищевых технологий. -2010, – Выпуск 37. - с.126-131" "2. Исследование кинетики процессов получениѐ кремнийсодержащих соединений из рисовой шелухи.// Сорока 

П.И., Волкова С.А.. -  Одесскаѐ национальнаѐ академиѐ пищевых технологий. -2010" "3. Исследование химизма и кинетики процесса получениѐ гексаметофосфата натриѐ из однозавмещенного 

двухводного ортофосфата.// Сорока П.И., Волкова С.А.-  Одесскаѐ национальнаѐ академиѐ пищевых технологий. -2010" 4. Вентиль оптического диапазона // К.А.Вытовтов, С.А. Волкова, А.Д. 

Архипов. - Вісник Дніпропетровського університету. Серіѐ Фізика. Радіоелектроніка – 2010, - №2 5. Кинетика процесса получение карбита кремниѐ из рисовой шелухи . // Сорока П.И., Волкова С.А. - 

Вопросы химии и химической технологии.- 2011 6. Chaotic Dynamics in Quadratic Systems with Singular Linear Part.// Belozerov V., Volkova C.. - Cybernetics and system analysis (springer).-2012, v.48, №4, "7. 

Хаотическаѐ динамика квадратичных систем с сингулѐрной линейной частья.// Белозёров В., Волкова С. - Кибернетика и системный анализ. Международный  научно-теоритический журнал. – 

2012" 8. Аналіз одніюї узагальненої моделі екологічної конкуренції// V. Pilipchuk S. Volkova. - Системные технологи. Региональный межвузовский сборник научных трудов, № 2(15) – 2018. Стр. 69-74

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: "керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт): Протокол №1 від 21 травнѐ 2019 року "; 8) 

виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, 

що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: "науковий керівник теми:  «Розробка математичної динамічної екологічної моделі одніюї популѐції», № 09/190499; № д.р. 0119U002311 "; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ 

індивідуального завданнѐ з студентам економічного факультету // С.А. Волкова, В.І. Білокінь . - ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ – 2014. 28 (1,33 вид. арк.) 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «чисельні методи» // С.А. Волкова - ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ – 2016. 56 (2,76 вид. 

арк.) "3. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу „ Математичні моделі у розрахунках на ЕОМ” длѐ студентів напрѐму підготовки харчові  технології та інженеріѐ // Чернишов А.А. Волкова С.А., Куліков С.І - ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ – 2017. 22 (1,06 вид. арк.)" "4. Методичні вказівки 

до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу „ Математичні моделі у розрахунках на ЕОМ”  длѐ студентів напрѐму підготовки харчові  технології та інженеріѐ // Чернишов А.А. Волкова С.А., Куліков С.І - ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ – 2018. " "5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 

«Обчислявальна математика та програмуваннѐ» длѐ студентів технологічних спеціальностей денного  відділеннѐ // Волкова С.А., Білокінь В.І. - ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ – 2018. " 6. Методичні вказівки до самостійної та дистанційної роботи студентів з розділу Програмуваннѐ на С++» длѐ студентів 

технологічних спеціальностей денного відділеннѐ. // Волкова С.А. - ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ – 2019. - 49 (2,2 вид. арк.); 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection: Role of logistic and Ricker’s maps in appearance of chaos in autonomous quadratic dynamical systems. / Vasiliy Ye. Belozyorov , S. A. Volkova //Nonlinear Dynamics - Volume 83. – 2016.; "1. Математическое моделирование процесса получениѐ триметафосфата натриѐ путем дегидрации однозаменного 

ортофосфата натриѐ.// Сорока П.И., Волкова С.А.  Одесскаѐ национальнаѐ академиѐ пищевых технологий. -2010, – Выпуск 37. - с.126-131" "2. Исследование кинетики процессов получениѐ кремнийсодержащих соединений из рисовой шелухи.// Сорока П.И., Волкова С.А.. -  Одесскаѐ национальнаѐ 

Доцент по кафедрі, атестат 02ДЦ 

002313, дата видачі 21.10.2004, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4/08-

Д від 21.10.2004, кафедра 

обчислявальної техніки та 

прикладної математики, 

Тема:”Моделяваннѐ нелінійних 

систем з імпульсними впливами”

кандидат фізико-математичних 

наук, диплом ДК 005539, дата 

видачі 12.01.2000, Вища 

атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №15-07/1 від 12.01.2000, 

спеціальність математичне 

моделяваннѐ та обчислявальні 

методи; 

Обчислявальна математика 

та програмуваннѐ (32 

години) Інформатика та 

системалогіѐ (16 години) 

Інформаційні технології 

керуваннѐ та проетуваннѐ 

(32 годин)

Завідувач 

кафедри

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра програмного 

забезпеченнѐ 

інформаційно-

вимірявальної техніки

Основне місце 

роботи

ПАТ "Проектний і проектно-конструкторський інститут 

«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА». Стажуваннѐ з 05.09.16 по 

11.11.16 з дисципліни «Основи сучасної метрології» 

«Інформаційні технології в метрології та вимірявальній 

техніці», «Основи мережевих технологій», «Інформаційні 

мережі та телекомунікації».  Довідка про проходженнѐ 

стажуваннѐ  № 1/3336-1 від 14.11.16

Професор по кафедрі, атестат 12ПР 

000490, дата видачі 26.10.2012, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ 

№000490 від 26.10.2012, кафедра 

Економічної кібернетики та 

математичних методів в економіці

доктор технічних наук, диплом ДД 

007595, дата видачі 08.07.2009, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №24-

08/3 від 08.07.2009, спеціальність 

(05.11.13) Прилади і методи 

контроля та визначеннѐ складу 

речовин; «Віброчастотні методи 

контроля та визначеннѐ складу 

рідких та газоподібних речовин 

(Теоретичні основи розробки та 

впровадженнѐ)»

1.Основи сучасної метрології 

(40 години) 2.Інформаційні 

технології в метрології та 

вимірявальній техніці (120 

годин) 3.Основи мережевих 

технологій (32 години) 

4.Інформаційні мережі та 

телекомунікації (48 годин)

Завідувач 

кафедри

Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Основне місце 

роботи

Барський Вадим 

Давидович

Національна металургійна академіѐ, кафедра промислової 

теплоенергетики, 21.12.2015-21.06.2016 рр. (Наказ №585-К 

від 24.11.2015 р.), довідка № 881/8, стажуваннѐ з дисциплін: 

«Процеси та апарати хімічних виробництв» та «Виробничі 

процеси та обладнаннѐ об’юктів автоматизації»

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапору 

Металургійний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1961, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ палива, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-технолог

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі загальної хімічної 

технології; Науковий ступінь: 

доктор технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.07 - хімічна 

технологіѐ палива і газу, Тема 

дисертації: Теоретичні основи і 

розробка метода прогнозу ѐкості 

коксу і раціонального 

використаннѐ сировинної 

вугільної бази коксуваннѐ; Вчене 

званнѐ: старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

хімічна технологіѐ палива та газу, 

Спеціальність: хімічна технологіѐ 

палива та газу; Науковий ступінь: 

кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.07 - хімічна 

технологіѐ палива та газу, Тема 

дисертації: Дослідженнѐ деѐких 

основні публікації за напрѐмом: 1. Gridneva, T. Obtaining of high purity amorphous silicon dioxide from rice husk *Text+ / T. Gridneva, A. Kravchenko, V. Barsky, N. Gurevina // Chemistry &Chemical Technology. 

– 2016. – Vol. 10, № 4. – P. 499–505.  2. Zublev, D. V. Determining the air excess in the heating of coke furnances. 1. Adequacy og the chemical analysis *Text+ / D. V. Zublev, V. D. Barsky, A. V. Kravchenko // Coke 

and Chemistry. – 2016. – Vol. 59, № 6. – Р. 217–220.  3. Zublev, D. V. Optimal oven heating of coke cake: A review *Text+ / D. V. Zublev, V. D. Barsky, A. V. Kravchenko // Coke and Chemistry. – 2016. – Vol. 59, 

№ 11. – Р. 411–413.  4. Zublev, D. V. Determining the air excess in the heating of coke furnaces. 2. Sampling and analysis *Text+ / D. V. Zublev, V. D. Barsky // Coke and Chemistry. – 2016. – Vol. 59, № 11. – Р. 

414–416.  5. Zublev, D. V. Determining the air excess in the heating of coke furnaces. 3. Calculation of the air excess *Text+ / D. V. Zublev, S. V. Modakalov, A. V. Sizov, V. D. Barsky, A. V. Kravchenko // Coke and 

Chemistry. – 2017. – Vol. 60, № 3. – Р. 108–112.  6. Zublev, D. V. Operation the extreme heating in coke batteries *Text+ / D. V. Zublev, V. D. Barsky, A. V. Kravchenko // Coke and Chemistry. – 2017. – Vol. 60, № 6. 
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методичної  конференції «Проблеми математичної освіти ПМО-2017, Черкаси, 26-28 жовтнѐ 2017 р. – с. 36-37." "6.Косолап А.И. Линейное преобразование пространства в задачах глобальной оптимизации. - Материали Всеукраїнської  науково-методичної конференції «Проблеми математичного 

моделяваннѐ» Камѐнське, 24-26 травнѐ 2017 року.- с. 10-12." "7. Косолап А.И. Численнаѐ эффективность метода EQR при решении задач глобальной оптимизации. - Матеріали першої  науково-технічної конференції «Комп’ятерні та інформаційні системи і технології» 20-22 квітнѐ 2017 р.. Харків. – 2017." "8. 

Косолап А.И.. Преобразование многоэкстремальных задач к одноэкстремальным. - Матеріали VІІI Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародноя участя «Інформатика та системні науки». Полтава.- 2017.- С. 152-156." "9. Косолап А.И, Кодола Г.Н. Оптимизациѐ распределениѐ запросов в 

компьятерных сетѐх. - Тезисы Х международной  научно-практической конференции «Современные информационные системы и коммуникационные технологии на транспорте,  в промышленности и образовании» 14.12.2016-15.12.2016, с.101-102." "10. Косолап А.И. Модифицированнаѐ теориѐ 

двойственности длѐ решениѐ многоэкстремальных задач. - . Тезиси ІІ  науково-практичної конференції «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем», Дніпропетровськ.- 2016." "11. KosolapA.Recentadvanceinglobaloptimization. - Праці школи-семінару, Ужгород, 26 вереснѐ – 1 жовтнѐ 2016 р. 

VIII Міжнародна  школа-семінар теоріѐ прийнѐттѐ рішень. С. 15-17." "12. Kosolap A.Finding the Global minimum of the general quadratic problems. – XIVth EUROPT 2016 Workshop on Advances in Continuous  Optimization July 1-2, 2016 in Warsaw, Poland, Book of Abstract.- P. 20." "13. Косолап А.И. Метод Франка-Вулфа 

длѐ решениѐ задач полуопределенной оптимизации. - Материали 4-й международной  конференции «Математическое моделирование, оптимизациѐ и информационные технологии» 2014, том II.-Кишинев. - С. 273-277." "14. Косолап А.И. Эффективность метода ветвей и границ длѐ EQR. - Матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародноя участя «Інформатика та системні науки». Полтава.- 2014.- С. 157-160." 15. Косолап А.И.Метод точной квадратичной регулѐризации длѐ решениѐ задач наиболее плотной упаковки шаров. - Математичне та імітаційне моделяваннѐ систем 

МОДС 2014 Восьма міжнародна науково-практична конференціѐ Київ-Жукін 23-27 иянѐ 2014.- с. 151-154. 16. Kosolap A.The method exact quadratic regularization for global optimization. - VIІ Міжнародна наукова конференціѐ імені І. І. Лѐшка "ОБЧИСЛЯВАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА", Київ, 9-10 жовтнѐ 

2014.- с.124-125. 17.Косолап А.И. Преобразование евклидового пространства и глобальнаѐ оптимизациѐ. - Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародноя участя «Інформатика та системні науки». Полтава.- 2015.- С. 160-163. 18. Косолап А.И., Довгополаѐ А.А. Оптимизациѐ 

надежности сложных технических систем при ограниченных ресурсах на их обслуживание.- Математичне та імітаційне моделяваннѐ систем МОДС 2015, Восьма міжнародна науково-практична конференціѐ Чернігів 22-26 червнѐ 2015.- с. 19. Косолап А.И. Эффективные методы численной оптимизации 

сложных систем. - Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем. Перша науково-практична конференціѐ, Дніпропетровськ.- 2015. 20. Косолап А.И. Математическое моделирование и оптимизациѐ сложных систем управлениѐ. - Тезисы IXМеждународной научно-практической конференции 
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основні публікації за напрѐмом: 1.    Potapov, A.M., Simbirkina, A.N., Chervakov, O.V., Kisel’, V.M. Development and Prospects of the Application of Syntactic Foam Plastics as Heat-Shielding Materials in Space-

Rocket Technologies // Materials Science. – 2016. – Vol.52, №1. – Р. 7-13 (SCOPUS) DOI: 10.1007/s11003-016-9919-z Наукові статті: 1. Mariia Zemelko, Valeriy Mank, Oleh Chervakov. Influence of chocolate 

frosts on their qualities and usage in food industry // Ukrainian Food Journal, 2016, Volume 5, Issue 1, pp. 80-87 2. Л. Л. Руднюва, О. В. Лакіза, О. В. Черваков, С. І. Бухкало. Рослинні воски ѐк модифікатори 

властивостей полімерних композицій // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – Харків: Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. - №1.- С. 37-44. 3. Я.О. Суворова О.В. Черваков, М.В. Андріѐнова В.І. 

Бортницкий, О.М. Комлѐкова. Плівкоутвореннѐ бутанолізованих дифенілолпропан-формальдегідних олігомерів, модифікованих жирами рослинного та тваринного походженнѐ // Вопросы химии и 

хим. технологии. – 2016. – Т.4. – С.67-72. 4. O.S. Kabat, Y.M.Kobelchuk, D.O.Chervakov, O.V. Chervakov Polymer composite materials with a high level of thermal stability based on phenolic resins and disperse 

silica fillers // Science, technologies, innovations. – №2 (6), 2018.- P. 48-53. 5. П.І.Баштаник, І.І.Малѐревич, О.В.Черваков, М.В. Андріѐнова, К.О. Герасименко, Т.Г.Філінська. Дослідженнѐ пластикації 

полівінілхлориду біопластифікаторами // Питаннѐ хімії та хімічної технології, №4, Україна, 2016, С.67-72.  6. Черваков О.В., Симбиркина А.Н., Потапов А.М., Мацука А.И., Черваков Д.О. Напылѐемые 

теплозащит-ные покрытиѐ на основе полиуретановых водних дисперсий, полимерных и стеклѐнных микросфер // Космическаѐ техника. Ракетное вооружение. 2015, Вып.3 (110).- С.65-70.

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Був керівником студентів Левченко Ю. та Андрююв Д., ѐкі стали Переможцѐми Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році зі 

спеціальності «Хімічні технології та інженеріѐ». 2. У 2017 р. – член організаційного комітету ІІІ Міжнародної конференції Young coatings & composites 3 (Дніпро, Україна). 3. У 2018, 2019 рр. – член журі ІІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.; 11) наукове консультуваннѐ 

підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): 1. Кафедра ТПЖ та ХП (стара назва ХТВМС) маю тісні зв’ѐзки з ГС «Асоціаціѐ українських виробників лакофарбової продукції». В рамках такого співробітництва 

вирішуятьсѐ питаннѐ забезпеченнѐ місць практики длѐ студентів, обговоряятьсѐ питаннѐ науково-технічного розвитку галузі та кадрового забезпеченнѐ, проводѐтьсѐ консультації зпитань шлѐхів ѐкісної підготовки кадрів. За підтримкоя асоціації проведено три конференції під назвоя «Young Coatings 1» 

(2014 р.), «Young Coatings 2» (2016 р.), «Young Coatings&Composites 3» (2017 р.). Спонсором останньої конференції була Польська Академіѐ Наук. 2. Тісна співпрацѐ с ДП «КБ «Південне» ім. М.К. ангелѐ» в області виготовленнѐ та відпрацяваннѐ технології нанесеннѐ покриттѐ НТЗП-У (розробники фахівці 

кафедри ТПЖ та ХП) на вузли ракетної техніки.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент 107861 Україна, МПК (2015.01) С09D 5/33, 

C09 5/26, C09D 133/00, B64G 1/58. Композиціѐ длѐ отриманнѐ терморегуляячого покриттѐ класу «Сонѐчні відбивачі» / Черваков О. В., Суворова Я. О., Кузьмінський В. Я., Потапов О. М., Гусарова І. О.; – № а2013 05455; заѐвл 26.04.2013; опубл. 25.04.2014; Бял. №8 2. Патент №118022 Україна (2017). Склад 

рідкої композиції длѐ отриманнѐ теплозахисних покриттів зі зниженоя горячістя // О.В. Черваков, О.І.Мацука, А.М.Сімбіркіна, О.М. Потапов: подано 31.03.2016, опубл. 25.07.2017. Бял. №14. 3. Патент №116723 Україна (2018). Заѐвка на отриманнѐ патенту № а2016 11955 МПК (10.2016) C10L 1/19, C10L 1/08 

«Спосіб окисненнѐ біодизельного палива» / Шевченко О.Б., Черваков О.В., Утюшев І.В., Данилов О.М., Герасименко К.О., Каменюва В.М. - подана 25.11.2016, опубл. 25.04.2018. Бял. №8. 4.  Патент України на корисну модель №125203 МПК Комбікорм длѐ м’ѐсної годівлі свиней від 40 до 70 кг / Лакіза О. В., 

Маринко К. Я., Черваков О. В., Руднюва Л. Л / (Україна); опубл. 10.05.2018, Бял.№9; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: 1. Член Громадської спілки «Асоціаціѐ українських виробників лакофарбової промисловості»,  2. Член технічного комітету 

стандартизації ТК-168 «Лаки та фарби».  3. Член технічного комітету стандартизації ТК 85 «Корозіѐ металів і сплавів»; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: 1. Член 

спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийнѐттѐ до розглѐду та проведеннѐ захисту дисертацій на здобуттѐ наукового ступенѐ доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностѐми: –        05.17.01 «Технологіѐ неорганічних речовин»; –        05.17.06 «Технологіѐ полімерних і композиційних 

матеріалів»; –        05.17.08 «Процеси та обладнаннѐ хімічної технології»; –        05.17.11 «Технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів» 2. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 з правом прийнѐттѐ до розглѐду та проведеннѐ захисту дисертацій на здобуттѐ наукового ступенѐ доктора (кандидата) 

хімічних наук за спеціальностѐми: –        02.00.03. «Органічна хіміѐ»; 02.00.06. «Хіміѐ високомолекулѐрних сполук»  Офіційний опонент: 1. Дисертаційна робота Добрунова Дмитра Ювгенійовича «Технологіѐ комплексної переробки сонѐшникової макухи з безлушпинного ѐдра» на здобуттѐ наукового ступенѐ 

кандидата технічних наук за спеціальністя 05.18.06 ? технологіѐ жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів (м.Харків – 2016). 2. Дисертаційна робота Ситнік Наталії Сергіївни «Удосконаленнѐ технології переетерифікуваннѐ жирів з використаннѐм гліцератів лужних металів» на здобуттѐ 

наукового ступенѐ кандидата технічних наук за спеціальністя 05.18.06 ? технологіѐ жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів (м.Харків – 2016). 3. Дисертаційна робота Земцова Віктора Валерійовича «Полімерні четвертинні амоніюві солі та їх властивості у фотографічних системах» на 

Професор по кафедрі, атестат 12ПР 

010803, дата видачі 29.09.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4/01-

П від 29.09.2015, кафедра хімічної 

технології високомолекулѐрних 

сполук

доктор технічних наук, диплом ДД 

001344, дата видачі 26.09.2012, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

26.09.2012, спеціальність 

Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів; 

Докторська дисертаціѐ за темоя 

«Науково-технічні основи 

розробки полімерних матеріалів з 

іонноя провідністя»

"Технологіѐ лакофарбових 

матеріалів" (32 год), 

"Технологіѐ опорѐдженнѐ 

деревних плит і пластиків" 

(32 год), "Методологіѐ та 

організаціѐ наукових 

досліджень"(8 год), 

"Полімери спеціального 

призначеннѐ" (24 год), 

Спеціальні методи 

дослідженнѐ полімерних 

матеріалів" (32 год), 

"Технологіѐ полісахаридів" 

(24 год)

Завідувач 

кафедри

Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра фізичної хімії Основне місце 

роботи

Веліченко 

Олександр 

Борисович

Стажуваннѐ, 14.04.2016–14.06.2016 р., Львівський 

національний університет ім. Івана Франка. Довідка №2939-

Н від 27.06.2016. Дисципліни: «Фізична хіміѐ», «Фізична 

хіміѐ в екології», «Поверхневі ѐвища та дисперсні системи 

(Колоїдна хіміѐ)». Стажуваннѐ, 04.12.2018 –04.02.2019 р., 

ТОВ «Інститут екології та природних ресурсів», наказ № 580-

к від 28.11.2018 р., «Плануваннѐ та організаціѐ виконаннѐ 

НДР», довідка № 23/02-19 від 04.02.2019 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровский 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1983, Спеціальність: хіміѐ, 

Кваліфікаціѐ: хіміка викладача

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі фізичної хімії; Науковий 

ступінь: доктор технічних наук, 

Наукова спеціальність: 02.00.05 - 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Микромодифицированные 

диоксидно-свинцовые 

электроды

основні публікації за напрѐмом: 1. Modified lead dioxide for organic wastewater treatment: Physicochemical properties and electrocatalytic activity *Text+ / Shmychkova, O., Luk’yanenko, T., Dmirtikova, L., 

Velichenko, A. //Journal of the Serbian Chemical Society.– 2019–84(2), Р. 187-198. (Scopus) http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5139/2019/0352-51391800091S.pdf  2. Тhe Сomposition and 

Еlectrocatalytic Аctivity of Сomposite PbO2–Surfactant Electrodes *Text+ / T. Luk’yanenko, O. Shmychkova, L. Dmitrikova, L. Borschevich, A. Velichenko// Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. - 2019, No. 5, 

РР. 65-70. (Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-65-70 3. The comparative study of electrocatalytic activity of various anode materials in respect to the oxidation of nitroanilines *Text+ / 

Zahorulko, S., Shmychkova, O., Luk'yanenko, T., Dmitrikova, L., Velichenko, A. // Materials Today: Proceedings.–2019 – V. 6, Part 2, Р. 242-249. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.101 4. The 

Composition and Physicochemical Properties of PbO2 –TiO2 Composite Materials Deposited from Colloid Electrolytes *Text+ / Knysh, V.A., Luk’anenko, T.V., Demchenko, P.Y., Gladyshevskii, R.Y., Velichenko, A.B. 

// Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2018–54(6), Р. 1038-1046. (Scopus) https://link.springer.com/article/10.1134%2FS2070205118060163 5. Synthesis of low concentration solutions of 

sodium hypochlorite in an electrolyzer with undivided electrode space *Text+/Girenko,D.V., Velichenko, A.B. //Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018– (4), Р. 82-91. (Scopus) 

https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Girenko.pdf 6. Selection of the Optimal Cathode Material to Synthesize Medical Sodium Hypochlorite Solutions in a Membraneless Electrolyzer [Text] / 

Girenko, D.V., Velichenko, A.B. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018– 54(1), Р. 88-95. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375518010052 7. Electrocatalytic Processes on PbO2 

Electrodes at High Anodic Potentials *Text+ / Shmychkova, O.B., Knysh, V.A., Luk’yanenko, T.V., Amadelli, R., Velichenko, A.B. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018– 54(1), P. 38-46. (Scopus) 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Modified lead dioxide for organic wastewater treatment: Physicochemical properties and electrocatalytic activity 

*Text+ / Shmychkova, O., Luk’yanenko, T., Dmirtikova, L., Velichenko, A. //Journal of the Serbian Chemical Society.– 2019–84(2), Р. 187-198. (Scopus) http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5139/2019/0352-51391800091S.pdf  2. Тhe Сomposition and Еlectrocatalytic Аctivity of Сomposite PbO2–Surfactant Electrodes *Text+ / 

T. Luk’yanenko, O. Shmychkova, L. Dmitrikova, L. Borschevich, A. Velichenko// Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. - 2019, No. 5, РР. 65-70. (Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-65-70 3. The comparative study of electrocatalytic activity of various anode materials in respect to the oxidation of 

nitroanilines *Text+ / Zahorulko, S., Shmychkova, O., Luk'yanenko, T., Dmitrikova, L., Velichenko, A. // Materials Today: Proceedings.–2019 – V. 6, Part 2, Р. 242-249. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.101 4. The Composition and Physicochemical Properties of PbO2 –TiO2 Composite Materials Deposited from 

Colloid Electrolytes *Text+ / Knysh, V.A., Luk’anenko, T.V., Demchenko, P.Y., Gladyshevskii, R.Y., Velichenko, A.B. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2018–54(6), Р. 1038-1046. (Scopus) https://link.springer.com/article/10.1134%2FS2070205118060163 5. Synthesis of low concentration solutions of 

sodium hypochlorite in an electrolyzer with undivided electrode space *Text+/Girenko,D.V., Velichenko, A.B. //Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018– (4), Р. 82-91. (Scopus) https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Girenko.pdf 6. Selection of the Optimal Cathode Material to Synthesize Medical Sodium 

Hypochlorite Solutions in a Membraneless Electrolyzer *Text+ / Girenko, D.V., Velichenko, A.B. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018– 54(1), Р. 88-95. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375518010052 7. Electrocatalytic Processes on PbO2 Electrodes at High Anodic Potentials *Text+ / Shmychkova, O.B., 

Knysh, V.A., Luk’yanenko, T.V., Amadelli, R., Velichenko, A.B. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018– 54(1), P. 38-46. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375518010143  8. Electrochemical destruction of phenoxy herbicides on lead dioxide anodes *Text+ / Dmitrikova, L., Shmychkova, O., Zagorulko, S., 

Lukyanenko, T., Velichenko, A. // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018– (2), Р. 16-23. (Scopus) http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/2/Dmitrikova.pdf 9. Lead dioxide electrocrystallization from nitrate and methanesulfonate electrolytes: the influence of various dopants on initial stages *Text+ / O. B. 

Shmychkova, T. V. Luk’yanenko, A. В. Velichenko // ECS Transactions. – 2017. – V. 77 (11). – P. 1617-1623. (Scopus) http://ma.ecsdl.org/content/MA2017-01/38/1807.abstract 10. Physicochemical Properties of PbO2 Modified with Nickel Ions *Text+ / O. B. Shmychkova, T. V. Luk’yanenko, A. В. Velichenko *et al.+ // Protection of 

Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2017. - V. 53, № 1. - Р. 68–74. (Scopus) https://doi.org/10.1134/S2070205117010178 11. Electrodeposition of composite PbO2–TiO2 materials from colloidal methanesulfonate electrolytes *Text+ / V. А. Knysh, T. V. Luk’yanenko, A. В. Velichenko *et al.+ //Journal of Solid State 

"Фізична хіміѐ" - 32 год., 

"Плануваннѐ та організаціѐ 

виконаннѐ НДР" (курс длѐ 

аспірантів)- 32 год.

Завідувач 

кафедри

Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства

Основне місце 

роботи

Чичков Анатолій 

Григорович

Стаж-ѐ: Філос,логіка. Довідка №92-1-К від15.02.16. Диплом спеціаліста видано 

закладом: Ростовский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет, Рік 

закінченнѐ: 1980, Спеціальність: 

Філософіѐ, Кваліфікаціѐ: Філософ 

викладач

Вчене званнѐ: Доцент кафедри 

філософії; Науковий ступінь: 

Кандидат філософських наук, 

Наукова спеціальність: 09.00.05 - 

історіѐ філософії, Тема дисертації: 

Онтолог. та гносеолог. аспекти 

філософського знаннѐ

7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: 1. Участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента по захисту кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої 

ради К 12.112.02 при ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет (м.Словѐнськ) (28.12.2018 р.). 2. Участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента по захисту кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 при ДНУ імені Олесѐ Гончара (15.12.2017 р.). 3. 

Участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента по захисту кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 при ДНУ імені Олесѐ Гончара (25.11.2016 р.). 4. Участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента по захисту кандидатської дисертації на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 при ДНУ імені Олесѐ Гончара (8.04.2015 р.). 5. Участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента по захисту кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 при ДНУ імені Олесѐ Гончара (18.09.2015р.).; 3) наѐвність виданого 

підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Чичков А. Г. Вступ / А. Г. Чичков // Філософсько-культурні дискурси: 

виміри сучасного буттѐ: Колективна монографіѐ / Наукова редакціѐ А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середнѐк Т.К.», 2018. – 208 с. – С. 4. 2 Чичков А. Г. Висновки / А Г. Чичков // Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буттѐ: Колективна монографіѐ / Наукова редакціѐ А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середнѐк 

Т.К.», 2018. – 208 с. –С. 187 – 190. 3. Чичков А. Г. Проблеми універсальної (ідеальної) мови та ідеї аналітизму в філософії Нового часу / А Г. Чичков // Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буттѐ: Колективна монографіѐ / Наукова редакціѐ А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середнѐк Т.К.», 2018. – 208 с. –С. 

5 – 32. ( власний внесок все разом – 18%).; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Чичков А. Г., Писарькова В.Р. 

Самообразование – неотъемлемаѐ часть жизни современного человека // Україна – світ: діалог культур: тези допов. Міжнар. інтернет-конфер. студ. і молодих вчених (Дніпро, 16 травнѐ 2018 р.). -Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 123 с. – С.973-98. 2. Чичков А. Г., Жилко Я. И. Гений по собственному выбору // Україна 

– світ: діалог культур: тези допов. Міжнар. інтернет-конфер. студ. і молодих вчених (Дніпро, 16 травнѐ 2018 р.). -Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 123 с. – С. 23-24. 3. Чичков А.Г. Лѐйбніц та пошуки універсальної мови * Текст + / Матеріали 7 Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦАР 

00318115, дата видачі 15.03.1996, 

Вчена рада вищого навчального 

закладу, установи, організації, 

рішеннѐ №4 від 15.03.1996, кафедра 

філософіѐ

кандидат філософських наук, 

диплом КН 003848, дата видачі 

16.12.1993, Вища атестаційна 

комісіѐ України, рішеннѐ № від 

16.12.1993; 

Філос -32. Філос та філос 

антропол -48, Логіка -

16,Психол -24.

Завідувач 

кафедри

Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Голеус Віктор 

Іванович

"1.Національна металургійна академіѐ України, каф. 

металургійного палива та вогнетривів. 01.06.2016 – 

30.06.2016, 01.09.2016 – 30.09.2016 Довідка про підсумки 

науково-педагогічного стажуваннѐ, реюстр.№ 319/1

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. 

Ф.Е.Дзержинського, Рік закінченнѐ: 

1972, Спеціальність: Хімічна технлогіѐ 

скла і ситалів, Кваліфікаціѐ: Інженер 

хімік-технолог

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі хімічної технології 

кераміки та скла; Науковий 

ступінь: доктор технічних наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.11 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Дослідженнѐ 

властивостей і розробка складів 

безлужних боросилікатних 

скломатеріалів длѐ 

електроізолѐційних покрить та 

іншого функціонального 

призначеннѐ.; Вчене званнѐ: 

Доцент кафедри Хімічної 

технології кераміки та скла; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.11 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Фосфор-вміщуячі 

грунтові емалі

основні публікації за напрѐмом: 1.    Nosenko, A.V., Hordieiev, Y.S., Goleus, V.I. Negative thermal expansion of titanium (III) oxide (2018) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (1), pp. 87-91. 2. Goleus, V.I., 

Hordieiev, Y.S., Nosenko, A.V. Properties of low-melting glasses in the system PbO–ZnO–B2O3–SiO2 (2018) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (4), pp. 92-96. 3. Goleus, V.I. Properties of borosilicate glass 

frit as a basis for obtaining glass-enamel coatings (2017) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (3), pp. 47-52. 4. Fomenko, G.V., Nosenko, A.V., Goleus, V.I., Il’chenko, N.Y., Amelina, A.A. Particulars of a 

Reactive Interaction in the Composite Mixture of Glass 0.5MgO • 0.2BaO • 0.3B2O3–Kaolin (2018) Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika), 74 (9-10), pp. 316-318. 5. Goleus, V.I. Properties of 

borosilicate glass frit as a basis for obtaining glass-enamel coatings (2017) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (3), pp. 47-52. 1. Голеус В.І. Властивості легкоплавких стекол в системі PbO-ZnO-B2O3-

SiO2// Голеус В.І, Гордююв Я.С., Носенко О.В.// Вопросы химии и химической технологии. УДХТУ м. Дніпропетровськ– 2018. – №4. – С. 92 – 96. 2. Голеус В.И. Отрицательное тепловое расширение 

оксида титана III./ Голеус В.И., Гордеев Я.С., Носенко А.В.// Вопросы химии и химической технологии. УДХТУ м. Дніпропетровськ– 2018. – №1. – С. 87 –91. 3. Голеус В.І. Безгрунтові склоемалі длѐ 

сталевих труб гарѐчого водопостачаннѐ *Текст+ / В.І. Голеус, Р.І Кислична, Т.І. Нагорна, Т.І. Козирюва, С.Я. Науменко, С.М. Нікітчук, ISSN 0321-4095, «Вопросы химии и химической технологии», 2015, 

Т. 6 (104). - С. 36-39. 4. Голеус В.І. Склоемалеві покриттѐ длѐ крупногабаритних сталевих виробів /Голеус В.І.,Кислична Р.І. , Нагорна Т.І.,Науменко С.Я. ISSN 2079-0821 Вісник національного 

техніческого університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.-№22(1194).-С.145-151 5. Голеус, В.И. Расчет вѐзкости расплавов боросиликатных эмалей в зависимости от их 

состава и температуры *Текст+ / В.И. Голеус, Ан.А. Салей // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 1. – С. 44 – 47.; робота з аспірантами та докторантами: Науковий керівник 

аспірантів: 1. Рубанова О. М. Захист дисертації 24.04.2014 за спеціальністя 05.17.11 –технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів. Присуджено науковий ступень кандидата наук 2. Павлова К. В. 

Захист дисертації 27.11.2014 за спеціальністя 05.17.11 –технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів. Присуджено науковий ступень кандидата наук 3. Нікітін С. Захист дисертації 26.12.2014 за 

спеціальністя 05.17.11 –технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів. Присуджено науковий ступень кандидата наук 4. Салюй Ан.А. Захист дисертації 07.04.2016 за спеціальністя 05.17.11 

–технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів. Присуджено науковий ступень кандидата наук  Науковий консультант докторанта: Зайчук О.В. Присуджено науковий ступень доктора наук (2015 

р.). Диплом доктора наук № 004487 від 30.06.2015 р.

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Склоемаль длѐ білих та світлозабарвлених покриттів / Голеус В.І., Рижова О.П., Кислична Р.І., 

Хохлов М.А //Патент України №а2016 03327 від 31.03.2016. 2. Емаль / Рижова О.П., Голеус В.І., Кислична Р.І., Хохлов М.А., ВіщенѐВ.В., Терновська Л.А., Подп'ѐтников С.М // Пат. 114844 від10.08.2017, №а 2015 10892, заѐвл. 09.11.15., опубл. 10.08.2017, бял.№15. 3. Емаль (длѐ труб) / Голеус В.І., Кислична Р.І., 

Козирюва Т.І., Нагорна Т.І., Науменко С.Я., Салюй А.А., Нікітчук С.М. Патент України № 115634 від 27.11.17, Бял.№22 4. Спосіб одержаннѐ виробів з кварцової кераміки /Хоменко О.С., Карасик О.В., Голеус В.І.//Пат. № 117536 Україна, МПК C04B 35/14 (2006.01) /заѐвка-№ a201701866; заѐвл. 27.02.2017; опубл. 

10.08.2018, Бял. №15. 5. Легкоплавке скло длѐ спаяваннѐ /Голеус В.І., Носенко О.В., Амеліна О.А. //Пат. UA115363 МПК С03С27/04(2006.01), заѐвл. 09,11,2015, Опубліковано: 25.10.2017, Бял. .№20. 1. Пат. №115639 Україна, МПК С04В 35/14 (2006.01), С04В 33/02 (2006.01), С03С 10/14, B01F 3/00, B28B 1/26 

(2006.01); 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.    Nosenko, A.V., Hordieiev, Y.S., Goleus, V.I. Negative thermal expansion of titanium (III) oxide (2018) 

Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (1), pp. 87-91. 2. Goleus, V.I., Hordieiev, Y.S., Nosenko, A.V. Properties of low-melting glasses in the system PbO–ZnO–B2O3–SiO2 (2018) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (4), pp. 92-96. 3. Goleus, V.I. Properties of borosilicate glass frit as a basis for obtaining glass-enamel 

coatings (2017) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (3), pp. 47-52. 4. Fomenko, G.V., Nosenko, A.V., Goleus, V.I., Il’chenko, N.Y., Amelina, A.A. Particulars of a Reactive Interaction in the Composite Mixture of Glass 0.5MgO • 0.2BaO • 0.3B2O3–Kaolin (2018) Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika), 74 

(9-10), pp. 316-318. 5. Goleus, V.I. Properties of borosilicate glass frit as a basis for obtaining glass-enamel coatings (2017) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (3), pp. 47-52.; 1. Голеус В.І. Властивості легкоплавких стекол в системі PbO-ZnO-B2O3-SiO2// Голеус В.І, Гордююв Я.С., Носенко О.В.// Вопросы химии и 

химической технологии. УДХТУ м. Дніпропетровськ– 2018. – №4. – С. 92 – 96. 2. Голеус В.И. Отрицательное тепловое расширение оксида титана III./ Голеус В.И., Гордеев Я.С., Носенко А.В.// Вопросы химии и химической технологии. УДХТУ м. Дніпропетровськ– 2018. – №1. – С. 87 –91. 3. Голеус В.І. 

Безгрунтові склоемалі длѐ сталевих труб гарѐчого водопостачаннѐ *Текст+ / В.І. Голеус, Р.І Кислична, Т.І. Нагорна, Т.І. Козирюва, С.Я. Науменко, С.М. Нікітчук, ISSN 0321-4095, «Вопросы химии и химической технологии», 2015, Т. 6 (104). - С. 36-39. 4. Голеус В.І. Склоемалеві покриттѐ длѐ крупногабаритних 

сталевих виробів /Голеус В.І.,Кислична Р.І. , Нагорна Т.І.,Науменко С.Я. ISSN 2079-0821 Вісник національного техніческого університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.-№22(1194).-С.145-151 5. Голеус, В.И. Расчет вѐзкости расплавов боросиликатных эмалей в зависимости от их 

состава и температуры *Текст+ / В.И. Голеус, Ан.А. Салей // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 1. – С. 44 – 47.; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: 

Голова постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Досвід практичної роботи за 

спеціальністя - 46 років; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальні посібники: 1. 

Сардак Е.М. Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів : навч. посіб. / Е.М. Сардак , В.І. Голеус, О.В. Зайчук – Дніпропетровськ: Видавництво "Свідлер А.Л.", 2015. – 248 с. ISBN 978=617-627-089-8. 2. Голеус В.І, Карасик О.В. Математичне моделяваннѐ та 

оптимізаціѐ обюктів хімічних технологіѐ тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів: Навчальний посібник./ В.І. Голеус, О.В. Карасик – Дніпропетровськ: Видавництво "Літограф", 2016. – 160 с. ISBN 978-617-7379-07-1. Рекомендовано до виданнѐ Вченоя Радоя ДВНЗ УДХТУ, протокол №9 від 26.11.15. 

(власний внесок 50%). 3. Голеус В.І. Основи хімічних технологій скла скловиробів та склопокриттів: Навчальний посібник./ В.І. Голеус, О.В. – Дніпропетровськ: Видавництво "Літограф", 2016. – 192 с.ISBN 978-617-7379-33-0. Монографіѐ: 1. Носенко А.В. Стеклокерамические материалы на основе 

пентаалямината литиѐ: Монографиѐ / А.В. Носенко, В. И. Голеус, А.О. Карасик, А.А. Амелина - Днипро: Издательство "Литограф", 2017. - 183 с.ISBN 978-628-7348-82-5.; 6) наукове керівництво (консультуваннѐ) здобувача, ѐкий одержав документ про присудженнѐ наукового ступенѐ (прізвище, ім’ѐ, по 

батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серіѐ, номер, дата, ким виданий диплом): Науковий керівник аспірантів: 1. Рубанова О. М. Захист дисертації 24.04.2014 за спеціальністя 05.17.11 –технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів. Присуджено 

науковий ступень кандидата наук 2. Павлова К. В. Захист дисертації 27.11.2014 за спеціальністя 05.17.11 –технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів. Присуджено науковий ступень кандидата наук 3. Нікітін С. Захист дисертації 26.12.2014 за спеціальністя 05.17.11 –технологіѐ тугоплавких неметалічних 

матеріалів. Присуджено науковий ступень кандидата наук 4. Салюй Ан.А. Захист дисертації 07.04.2016 за спеціальністя 05.17.11 –технологіѐ тугоплавких неметалічних матеріалів. Присуджено науковий ступень кандидата наук Науковий консультант докторанта: Зайчук О.В. Присуджено науковий ступень 

доктора наук (2015 р.). Диплом доктора наук № 004487 від 30.06.2015 р.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого 

до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Науковий керівник тем (за сумісництвом):  -держбяджетної теми «Наукові основи технології нових скломатеріалів та склопокриттів антикорозійного та електротехнічного призначеннѐ» 

2014–2015 рр.; дербяджетної НДР МОН України; номер державної реюстрації 0114U002486; 2016-2017 р.р.;  -держбяджетної теми «Розробка основ технології виготовленнѐ спеціальних виробів з радіопрозорої склокераміки» № 03/162290. Номер держреюстрації 0116U001488; 2018-2020 р.р.  госпдоговірної 

теми «Розробка шлікеру металокерамічного покриттѐ длѐ проточної частини турбіни ТНА двигуна РД815» № 03/160622; 2018-2019 р.р.   Член редакційної колегії наукового фахового виданнѐ України: «Вопросы химии и химической технологии» УДХТУ, м. Дніпро.; Організаційна робота у закладах освіти на 

Професор по кафедрі, атестат ПР 

000544, дата видачі 10.07.2001, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/5-П 

від 26.06.2001, кафедра хімічної 

технології кераміки та скла

доктор технічних наук, диплом ДН 

000910, Вища атестаційна комісіѐ 

України, рішеннѐ № від 20.12.1993; 

"1. Хімічна технологіѐ скла, 

скловиробів та 

склопокриттів – 68 год. (бак.) 

2. Математичне 

моделяваннѐ та оптимізаціѐ 

обюктів хімічної технології– 

14 год. (бак.) 3. Виробництво 

скла, склокристалічних 

матеріалів та виробів з них – 

64 год. (маг.) 4. Фізико-

хімічні основи технології 

тугоплавких неметалевих та 

силікатних матеріалів –72 

год. (маг.) 5. Компятерні 

розрахунки в хімії і технології 

тугоплавких неметалевих та 

силікатних матеріалів -16 

(маг.) "

Завідувач 

кафедри

Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Замовський 

Едуард 

Федорович

Пройшов з 07.11.16 по 10.01.17 Диплом спеціаліста видано 

закладом: Белорусский 

государственный ордена Трудового 

Красного Знамени институт 

физической культуры, Рік закінченнѐ: 

1964, Спеціальність: физическаѐ 

культура и спорт, Кваліфікаціѐ: 

преподавателѐ физической культуры

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

физического воспитаниѐ; 

Науковий ступінь: кандидат 

педагогічних наук, Наукова 

спеціальність: 13.00.04. "Теоріѐ і 

методика фізичного вихованнѐ 

та спортивного тренуваннѐ", 

Тема дисертації: Особливості 

змісту засобів і методів 

фізичного вихованнѐ молодших 

школѐрів у спеціалізованих 

спортивних класах

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до теми: "Втомленнѐ та відновленнѐ студентів-спортсменів у процесі спортивного тренуваннѐ" / Укл.: Замовський Е.Ф., Охромій Г.В., Токмакова С.В. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 12 с. 2. Методичні рекомендації 

"Спортивні класи, ѐк система відбору до груп спортивного вдосконаленнѐ" / Укл.: Замовський Е.Ф., Токмакова О.В., Гайова О.В. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 16 с. 3. Методичні рекомендації "Покращеннѐ фізичної та розумової працездатності програмістів методами фізкультури" / Укл.: Замовський Е.Ф., 

Токмакова О.В., Гайова О.В. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 10 с. 4. Методичні вказівки "Місце та роль фізичного вихованнѐ у формуванні здорового способу життѐ" / Укл.: Е.Ф. Замовський, Л.О. Соколова, О.В. Гайова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 8 с. 5. Методичні рекомендації "Початковий відбір та 

спортивна підготовка дітей дошкільного віку" / Укл.: Г.В. Охромій, Е.Ф. Замовський, О.В. Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 11 с.  6. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична культура" до теми "Психосоматика. Вплив психології лядини на її здоров'ѐ. Психологіѐ 

спорту" за освітнім рівнем "Бакалавр" длѐ студентів всіх спеціальностей / укл.: Г.В.Охромій, Е.Ф.Замовський, С.В. Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 10 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 29 років

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

083535, дата видачі 28.08.1985, Вища 

атестаційна комісіѐ, рішеннѐ №34ц/8 

від 28.08.1985, кафедра физического 

воспитаниѐ

кандидат педагогічних наук, 

диплом ПД 005352, дата видачі 

23.02.1983, Рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ № від 

23.02.1983; 

Фізична культура

Завідувач 

кафедри

Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

палив, полімерних та 

поліграфічних 

матеріалів

Суміщеннѐ Сухий 

Костѐнтин 

Михайлович

ПППФ «Контитент», м. Дніпропетровськ, 2016р.З.04.04.16 по 

04.10.16, довідка 101/2 від 19.10.2016.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Державну металургійну 

академія України, Рік закінченнѐ: 

1998, Спеціальність: Металургійне 

обладнаннѐ, Кваліфікаціѐ: інженера-

механіка

Вчене званнѐ: професор кафедри 

переробки пластмас та фото-, 

нано і поліграфічних матеріалів; 

Науковий ступінь: доктор 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: «Полімер-неорганічні 

нанокомпозити технічного 

призначеннѐ, сформовані у 

присутності полііоненів»; Вчене 

званнѐ: Доцент по кафедрі 

переробки пластмас та фото-, 

нато- і поліграфічних матеріалів; 

Науковий ступінь: кандидат 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.06 – Хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук, 

Тема дисертації: Структура, 

молекулѐрна рухливість та іонна 

провідність оксіетиленвмісних 

полііоненів

основні публікації за напрѐмом: 1. Structure and Adsorption Properties of the Composites ‘Silica Gel – Sodium Sulphate’, obtained by Sol – Gel Method / K. M. Sukhyy, E. A. Belyanovskaya, Ya. N. Kozlov, E. V. 

Kolomiyets, M. P. Sukhyy. // Applied Thermal Engineering. – 2014. – Vol. 64, № 1 – 2. – P. 408 – 412.  2.Resistive humidity sensors based on proton-conducting organic-inorganic silicophosphates doped by 

polyionenes / Sukhyy K. M., Gomza Yu. P., Belyanovskaya E. A., Klepko V. V., Shilova O. A., Sukhyy M. P. // J Sol-Gel Sci Technol. – 2015. – Vol. 74, № 2. – Р. 472 – 481.  3. А study of the influence of additives on 

the process of formation and corrosive properties of tripolyphosphate coatings on steel / О. Vlasova, V. Kovalenko, V. Kotok, S. Vlasov, K.Sukhyy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 

Vol. 5, №12 – 89. – P. 45 – 51. 4. The study of properties of composite adsorptive materials ‘silica gel – crystalline hydrate for heat storage devices / K. Sukhyy, E. Belyanovskaya, V. Kovalenko *et all.+ // Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6, №1 – 91. – P. 52-58. 5. Width of fission-fragment mass yield at simple statistical approach / Denisov, V.Y., Belyanovska, O.A., Khomenkov, V.P., 

Sedykh, I.Y., Sukhyy K.M. // International Journal of Modern Physics E – 2018. – Vol. 27, №1 –– P. 98 – 105. 1.                 Belyanovskaya E. A., Sukhyy K.M., Kolomiyets O.V., Sukhyy M.P. Operating processes 

parameters of open-type heat storage devices in heat supply systems // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, вип. 1. – С. 4 – 9.  2. Коломіюць, О. В. Технологіѐ регенерації низькопотенційного тепла та 

вологи композитним сорбентом «Силікагель/натрій сульфат» *Текст+ / О. В. Коломіюць, К. М. Сухий, О. А. Бюлѐновська, В. І. Томіло, М. П. Сухий // Вопр. химии и хим. технологии. – 2016. – 5 – 6 (109). 

– С. 68 – 73.  3.                 Коломіюць О.В., Козлов а.М, Бюлѐновська О.А., Сухий М.П., Сухий К.М. Дослідженнѐ роботи сонѐчного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту 

силікагель/Na2SO4//Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – 2014. – вип. 4. – С. 86 – 88 4.Е. М. Прокопенко, А. О. Еремин, Е. В. Коломиец, Е. А. Белѐновскаѐ, А. В. Гаврилко, К. М. Сухой 

Сорбционный регенератор тепла длѐ систем вентилѐции //Экологиѐ и промышленность. – 2016. – № 2. –  5.                 Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukha I.V., Kolomiyets E.V., Gavrilko A.V., Sukhyy 

M.P. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Acetate’, synthesized by Sol – Gel Method //Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – Т. 6 (104). – С. 80 – 86.; робота з 

аспірантами та докторантами: 1. Керівник кандидатської дисертації Коломіюць О.В. “ Підвищеннѐ ефективності адсорбційних перетворявачів теплової енергії за рахунок використаннѐ нових 

композитних сорбентів «силікагель – кристалогідрат» ” спеціальність 05.14.06 – теплоенергетика, захищена 30.03.17, дата присудженнѐ наукового ступенѐ – 26.06.17р., диплом ДК №043355

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Structure and Adsorption Properties of the Composites ‘Silica Gel – Sodium Sulphate’, obtained by Sol – Gel Method 

/ K. M. Sukhyy, E. A. Belyanovskaya, Ya. N. Kozlov, E. V. Kolomiyets, M. P. Sukhyy. // Applied Thermal Engineering. – 2014. – Vol. 64, № 1 – 2. – P. 408 – 412.  2.Resistive humidity sensors based on proton-conducting organic-inorganic silicophosphates doped by polyionenes / Sukhyy K. M., Gomza Yu. P., Belyanovskaya E. A., 

Klepko V. V., Shilova O. A., Sukhyy M. P. // J Sol-Gel Sci Technol. – 2015. – Vol. 74, № 2. – Р. 472 – 481.  3. А study of the influence of additives on the process of formation and corrosive properties of tripolyphosphate coatings on steel / О. Vlasova, V. Kovalenko, V. Kotok, S. Vlasov, K.Sukhyy // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, №12 – 89. – P. 45 – 51. 4. The study of properties of composite adsorptive materials ‘silica gel – crystalline hydrate for heat storage devices / K. Sukhyy, E. Belyanovskaya, V. Kovalenko *et all.+ // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6, №1 – 91. – P. 52-58. 

5. Width of fission-fragment mass yield at simple statistical approach / Denisov, V.Y., Belyanovska, O.A., Khomenkov, V.P., Sedykh, I.Y., Sukhyy K.M. // International Journal of Modern Physics E – 2018. – Vol. 27, №1 –– P. 98 – 105.; 1.                 Belyanovskaya E. A., Sukhyy K.M., Kolomiyets O.V., Sukhyy M.P. Operating processes 

parameters of open-type heat storage devices in heat supply systems // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, вип. 1. – С. 4 – 9.  2. Коломіюць, О. В. Технологіѐ регенерації низькопотенційного тепла та вологи композитним сорбентом «Силікагель/натрій сульфат» *Текст+ / О. В. Коломіюць, К. М. Сухий, О. А. 

Бюлѐновська, В. І. Томіло, М. П. Сухий // Вопр. химии и хим. технологии. – 2016. – 5 – 6 (109). – С. 68 – 73.  3.                 Коломіюць О.В., Козлов а.М, Бюлѐновська О.А., Сухий М.П., Сухий К.М. Дослідженнѐ роботи сонѐчного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту 

силікагель/Na2SO4//Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – 2014. – вип. 4. – С. 86 – 88 4.Е. М. Прокопенко, А. О. Еремин, Е. В. Коломиец, Е. А. Белѐновскаѐ, А. В. Гаврилко, К. М. Сухой Сорбционный регенератор тепла длѐ систем вентилѐции //Экологиѐ и промышленность. – 2016. – № 2. –  5.                 

Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukha I.V., Kolomiyets E.V., Gavrilko A.V., Sukhyy M.P. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Acetate’, synthesized by Sol – Gel Method //Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – Т. 6 (104). – С. 80 – 86.; Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Декан факультету технології органічних речовин та біотехнології ДВНЗ УДХТУ з 1.1.2014 в.о. декана,з 25.05.2019 

декан по 08.08. 2019 2. Ректор ДВНЗ УДХТУ з 08 серпнѐ 2019 3. Завідувач кафедроя "Технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів" з 2.11.2019; 6) наукове керівництво (консультуваннѐ) здобувача, ѐкий одержав документ про присудженнѐ наукового ступенѐ (прізвище, ім’ѐ, по батькові 

дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серіѐ, номер, дата, ким виданий диплом): 1. Керівник кандидатської дисертації Коломіюць О.В. “ Підвищеннѐ ефективності адсорбційних перетворявачів теплової енергії за рахунок використаннѐ нових композитних 

сорбентів «силікагель – кристалогідрат» ” спеціальність 05.14.06 – теплоенергетика, захищена 30.03.17, дата присудженнѐ наукового ступенѐ – 26.06.17р., диплом ДК №043355; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або 

наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат 112083 Україна, МПК (2016.09) F25D 11/00 F25B 15/16. Адсорбційний холодильник *Текст+ / Сухий К. М., Сухий М. П., Бюлѐновська О. А., Коломіюць О. В., Козлов а.М., Гаврилко А. В. (Україна) ; заѐвник та патентовласник держ. 

вищ. навч. заклад „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. – № u 2016 00192; заѐвл. 11.01.16 ; опубл. 12.12.16, Бял. № 23– 6 с 2. Пат. 107051 Україна, МПК (2016.01) F35B 27/00 Транспортний рефрижиратор *Текст+ / К. М. Сухий, М. П. Сухий, О. А. Бюлѐновська, О. В. Коломіюць, А. В. Гаврилко (Україна); заѐвник та 

патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т”. – № u 2015 08069; заѐвл. 13.08.2015; опубл. 25.05.2016, Бял. № 10. – 4 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1.     Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська О.А., Сухий М.П. Системи акумуляваннѐ і трансформації сонѐчної енергії: Монографіѐ/ Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська О.А., Сухий М.П. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 168 с.; 8) 

виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, 

що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 2016-2017 рр. керівник прикладної держбяджетної НДР "Енергетичні комплекси поглинаннѐ та акумуляваннѐ сонѐчної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумуляячих матеріалів " (Міністерство освіти і науки України, 2016-2017 

рр., № д.р. 0116U001489). з 1.01.19 керівник прикладної держбяджетної НДР №15/190190 "Розробка технологій створеннѐ та експлуатації нанокомпозитних сорбентів "силікагель-кристалогідрат" длѐ адсорбційних перетворявачів низькопотенційної теплової енергії" (Міністерство освіти і науки України, 

2019-2021 рр., № д.р. 0119U002243). Член редколегії журналу «Вопросы химии и химической технологии» з 2014 р. Член редколегії журналу «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies».; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: З 2015 р. ю членом двох спеціалізованих вчених рад при ДВНЗ «УДХТУ» длѐ захисту дисертацій на здобуттѐ наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностѐми: «органічна хіміѐ», «хіміѐ високомолекулѐрних сполук», «технологіѐ 

полімерних та композиційних матеріалів»: Спеціалізована вчена рада  Д 08.078.02. і .08.078.03; 9) робота у складі експертної ради з питань проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврѐдуваннѐ, або у складі комісій Державної служби ѐкості освіти із здійсненнѐ планових (позапланових) заходів державного наглѐду (контроля): З 2015 року ю членом експертної ради МОН України "Фізико-технічні проблеми 

матеріалознавства".; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі дого
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О. Р. Денисяк // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2015. – №2(53). – С. 146–151. 2. Зеленцов Д. Г. Алгоритм решениѐ систем дифференциальных уравнений, 

моделируящих коррозионный процесс в шарнирно-стержневых конструкциѐх / Д. Г. Зеленцов, О. Р. Денисяк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделяваннѐ 

в техніці та технологіѐх = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 16 (1188). – С. 36-42. 

3. Зеленцов, Д. Г. Алгоритм решениѐ задач оптимизации корродируящих конструкций на основе метода скользѐщего допуска / Д. Г. Зеленцов, О. Р. Денисяк // Технологический аудит и резервы 

производства. – 2016. – №2(28). – С. 51–57. 4. Денисяк, О. Р. Способ повышениѐ эффективности вычислительных методов моделированиѐ поведениѐ корродируящих конструкций / О. Р. Денисяк, 

Д. Г. Зеленцов// Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Сериѐ: Компьятерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении: сб. научн. тр. – Днепр, 

ПГАСА, 2016. – №89 – С. 21-27. 5. Денисяк, О. Р. Определение рациональных параметров численного решениѐ систем дифференциальных уравнений / О. Р. Денисяк // Вестник Херсонского 

национального технического университета. – 2016. – №3(58). – С. 208-212.

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1 Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технології та веб-дизайну» 28-30 березнѐ 2017р. (наказ МОНУ від 09.12.2016 № 1495); 2. Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з «Веб-технології та веб-дизайну» 28-30 березнѐ 2018р. (наказ МОНУ від 06.12.2017 № 1572). 3.Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технології та веб-дизайну» 26-28 березнѐ 2019р. (наказ МОНУ від 28.11.2018 № 1313).; 1) наѐвність не менше п’ѐти 

публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Maliavski, N. The rheological anomaly in water-silicate systems: a possible thermodinamical explanation / N. Maliavski, O. Zhuravlova, O.Denysiuk 

//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. - №4/6(88). – P.23-28 (Scopus). 2. Zelentsov D., Denysiuk O. (2019) Neural Network Algorithm for Accuracy Control in Modelling of Structures with Changing Characteristics. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering 

and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. Springer, Cham (Scopus); Наукові статті: 1.                  Зеленцов, Д. Г. Математические модели сечений элементов шарнирно-стержневых конструкций, подверженных воздействия агрессивных сред / Д. Г. Зеленцов, 

Л. В. Новикова, О. Р. Денисяк // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2015. – №2(53). – С. 146–151. 2. Зеленцов Д. Г. Алгоритм решениѐ систем дифференциальных уравнений, моделируящих коррозионный процесс в шарнирно-стержневых конструкциѐх / Д. Г. Зеленцов, О. Р. 

Денисяк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделяваннѐ в техніці та технологіѐх = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 16 (1188). – С. 36-42. 3. Зеленцов, 

Д. Г. Алгоритм решениѐ задач оптимизации корродируящих конструкций на основе метода скользѐщего допуска / Д. Г. Зеленцов, О. Р. Денисяк // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – №2(28). – С. 51–57. 4. Денисяк, О. Р. Способ повышениѐ эффективности вычислительных методов 

моделированиѐ поведениѐ корродируящих конструкций / О. Р. Денисяк, Д. Г. Зеленцов// Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Сериѐ: Компьятерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении: сб. научн. тр. – Днепр, ПГАСА, 2016. – №89 – С. 21-27. 5. 

Денисяк, О. Р. Определение рациональных параметров численного решениѐ систем дифференциальных уравнений / О. Р. Денисяк // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2016. – №3(58). – С. 208-212.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. 

Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп‘ятерні науки» спеціальність 8.05010101 «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної 

форми навчаннѐ / Укл.: Зеленцов Д.Г., Денисяк О.Р. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 18 с. 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр напрѐм підготовки 6.050101 

«Комп‘ятерні науки» спеціальність 8.05010101 «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної форми навчаннѐ / Укл.: Зеленцов Д.Г., Денисяк О.Р. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. –32 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Теоріѐ нечітких множин» длѐ студентів освітньо-

Кандидат техніч-них наук, спеціа-

льність 01.05.02 – математичне 

моделяваннѐ та обчислявальні 

методи, тема дисертації: «Моделі 

та методи керованого за точ-ністя 

чисельного аналізу кородуя-чих 

шарнірно-стержневих конс-

трукцій»  Спеціальність 01.05.02 – 

мате-матичне моделя-ваннѐ та 

обчислявальні методи (Перелік 

2011) згідно Таблиці відповідності 

(Наказ МОН України 06.11.2015 

року N 1151) відпові-даю 

спеціальності 122 – комп’ятерні на-

уки (Перелік 2015)

Алгоритмізаціѐ та 

програмуваннѐ (32+16), 

теоріѐ алгоритмів (24), теоріѐ 

ймовірностей, імовірнісні 

процеси та математична 

статистика (8), спецглави 

математики (16), 

Методологіѐ та організаціѐ 

наукових досліджень (16), 

Теоріѐ ймовірностей та 

випадкові процеси (16)



Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Аналітичної хімії та 

хімічної технології 

харчових добавок і 

косметичних засобів

Основне місце 

роботи

Авдіюнко Тетѐна 

Миколаївна

1) Дніпропетровський національний університет, кафедра 

аналітичної хімії. Стажуваннѐ з 04.03.14 – 05.05.14р, з 

дисциплін: «Аналітична хіміѐ», «Інструментальні методи 

хімічного аналізу». Програми та звіти про їх виконаннѐ. 

Довідка № 89-400-199 від 19.05.2014. 2) Національна 

металургійна академіѐ України, кафедра інтелектуальної 

власності. Стажуваннѐ з 24.11.2014 – 25.05.2015р. з 

дисципліни: «Інтелектуальна власність ». Програма та звіт 

про виконаннѐ. Довідка, реюстраційний № 780/12 від 

25.05.2015. 3) Крохмале – патоковий комбінат ПрАТ 

„Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі”, цех виробництва 

крохмаля, крохмальної патоки, ЦЗЛ. Підвищеннѐ 

кваліфікації з 01.03.17 – 31.08.17 р. з дисципліни «Технології 

харчових виробництв». Довідка № 362 від 01.09.2017р. 4) 

Дніпропетровський національний університет, кафедра 

аналітичної хімії. Стажуваннѐ з 01.11.18 – 30.04.19р. з 

дисциплін: «Теоретичні основи технології харчових добавок 

та косметичних засобів», «Основи наукових досліджень», 

«Виробництво харчових добавок». 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровського орена 

Трудового Червоного Прапора хіміко-

технологічного інституту імені Ф. Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1980, 

Спеціальність: хімічна технологіѐ 

в`ѐжучих матеріалів, Кваліфікаціѐ: 

інженера хіміка-технолога

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

аналітичної хімії; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 02.00.02- 

аналітична хіміѐ, Тема дисертації: 

“Бензолдитіокарбоксилат 

тетраетиламонія – новий 

реагент в 

електротитриметричних методах 

аналізу”

основні публікації за напрѐмом: 1. Manzyuk M.V., Suprunovich V.I. , Avdienko T.N., Zimina S.V.,Trachevskiy V.V. The Outer-Sphere Formation of Complexes in the System of H2PtCl6–Ce(SO4)2–H2SO4–KI in 

Conditions of Electrochemical Determination of Platinum(IV) // Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci, 2016, Vol.7, №1, pp. 1638-1644.  2. Nikolenko N.V., Zakharov R.I., Dubenko A.V., Moleva G.V., Avdienko T.N. 

Optimization of Plasma Treatment of Aqueous Sodium Chloride Solutions // High Energy Chemistry, 2017, Vol. 51, No. 2, pp. 122–127. 1) Ранський А. П., Діденко Н. О., Гордіюнко О. А., Авдіюнко Т. М. 

Сульфурвмісні комплексони ѐк потенційні антидоти при отруюнні сполуками меркурія // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серіѐ: Хіміѐ, технологіѐ речовин та їх 

застосуваннѐ, 2015, № 812, С. 36–43.  2) Манзяк М.В., Авдіюнко Т. М., Супрунович В.И. Определение платины(IV) йодидом калиѐ электрохимическими методами // Приволжский научный вестник, 

2016, №1, С. 28-31. 3) Manzyuk M.V., Suprunovich V.I. , Avdienko T.N., Zimina S.V., Trachevskiy V.V. The Outer-Sphere Formation of Complexes in the System of H2PtCl6–Ce(SO4)2–H2SO4–KI in Conditions of 

Electrochemical Determination of Platinum(IV) // Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci, 2016, Vol.7, №1, pp.1638-1644. 4) Nikolenko N.V., Zakharov R.I., Dubenko A.V., Moleva G.V., Avdienko T.N. Optimization of 

Plasma Treatment of Aqueous Sodium Chloride Solutions // High Energy Chemistry, 2017, Vol. 51, No. 2, pp. 122–127. 5) Манзяк М.В., Балалаев А. К., Авдиенко Т. Н., Волнѐнскаѐ Е. В., Николенко Н. В. 

Исследование взаимодействиѐ Hg(II) с три йодидом калиѐ в условиѐх электротитриметрии // Вісник Дніпропетровського університету "Journal of Chemistry and Technologies». Серіѐ хіміѐ, 2018, 

№26(1), С.40-49.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1) Методичні вказівки длѐ самостійної роботи до виконаннѐ розрахункових робіт з курсу «Аналітічна хіміѐ» длѐ студентів ІІ курсу галузі знань: 16. Хімічна та біоінженеріѐ, спеціальності: 161. Хімічні технології та інженеріѐ. / Укл.: – 

Авдіюнко Т.М., Ніколенко М.В., Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016, 42 с. 2) Методичні вказівки длѐ самостійної роботи до виконаннѐ розрахункових робіт з курсу «Інструментальні методи хімічного аналізу» длѐ студентів ІІІ курсу галузі знань: 16. Хімічна та біоінженеріѐ, спеціальності: 161. Хімічні технології та 

інженеріѐ. / Укл.: – Авдіюнко Т.М., Ніколенко М.В., Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017, 71 с. 3) Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Технології харчових виробництв». «Розрахунки у виробництві хліба та хлібобулочних виробів» длѐ студентів V курсу галузі знань 16. Хімічна та біоінженеріѐ, спеціальності 

161. Хімічні технології та інженеріѐ спеціалізаціѐ Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів. / Укл.: – Авдіюнко Т.М., Манзяк М.В., Ніколенко М.В., Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017, 28 с.  4) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технології харчових 

виробництв». Розділ «Виробництво м’ѐсних виробів» за освітнім рівнем «магістр» длѐ студентів спеціальності «161 Хімічні технології та інженеріѐ», вибіркові блоки «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів», «Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції» / 

Укл.: – Авдіюнко Т.М., Манзяк М.В., Ніколенко М.В., Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019, 50 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1) Пат. 105456 
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3.Інструментальні методи 

хімічного аналізу (16).

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Аналітичної хімії та 

хімічної технології 

харчових добавок і 

косметичних засобів

Основне місце 

роботи

Лабѐк Оксана 

Володимирівна

1.Дніпропетровський національний університет ім. О. 

Гончара, кафедра аналітичної хімії. Стажуваннѐ з 03.11.14-

31.12.14  з дисциплін: 1) «Аналітичний контроль ѐкості 

харчових добавок та косметичних засобів»,  2) «Аналітична 

хіміѐ»;  3) «Інструментальні методи хімічного аналізу». 

Програма стажуваннѐ та звіт про її виконаннѐ.  Довідка №89-

400-98 від 12.01.2015. 2.Підприюмство ТОВ «ТОТАЛ» , 

Стажуваннѐ з 07.12.15-11.05.16 з дисциплін: 1) «Технологіѐ, 

обладнаннѐ і проектуваннѐ хімічних та косметичних 

виробництв»,  2) «Основи проектуваннѐ хiмiчних 

виробництв».  3) «Токсикологiчна хiмiѐ»,  4) «Обладнаннѐ 

длѐ виробництв ХД та КЗ». Програма стажуваннѐ та звіт про 

її виконаннѐ.  Довідка № 17.02/16 від 11.05.2016 3. 

Дніпропетровський національний університет ім. О. 

Гончара, кафедра аналітичної хімії. Стажуваннѐ з 18.01.18 -

30.06.18 та 01.09.18-18.09.18р. наказ № 607-К від 

26.12.2017р. з дисциплін: «Аналітичний контроль у 

виробництві харчових добавок та косметичних засобів», 

1. Волнѐнська О.В. Лабѐк О.В, Ткач В.І. Іонометріѐ меламіну та продуктів його деструкції в харчових продуктах // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – № 2. – С.126-132. 2. Волнѐнська 

О.В., О.В.Лабѐк О.В.,  Ткач В.І. Визначеннѐ меламіну і продуктів його деструкції в субстанції та молочних продуктах електрохімічними методами. //Методи та об’юкти хімічного аналізу. – 2013.– Т.8, 

№1. – С.38–47. 3. Волнѐнська  О.В., Лабѐк О.В., Ткач В.Ї. Іонометричне визначеннѐ тіабендазолу в харчовій продукції// Вопросы химии и химической технологии. – 2015.– № 4. – С.4-8. 4. N. 

V.Lutsenko, M. O.Mironyak O.V.Lаbyak, O.V.Volnyanska,V.I.Tkach  Determination of the total content of diterpene glycosides in Stevia rebaudiana plant by the method of direct potentiometry. // Der Chemica 

Sinica, 2016, 7(1): 9-19. 5.Olena V.Volnyanska,Oksana V. Labyak , Mykola Ye.Blazheyevskiy, Olexiy A.Brizitskiy,Volodymyr I.Tkach Amperometric and Spectrophotometric Determination of Food Additive 

Thiabendazole (E-233) in Bananas//International journal of advances in PHARMACY, BIOLOGY AND CHEMISTRY.–Vol.5(3),Jul-Sep, 2016.- р.271-281. Керівництво студентськими науково-дослідницькими 

роботами бакалаврiв та магiстрiв з розробки нових методик електрохiмiчного визначеннѐ нiтрогеновмiсних біологічно активних сполук природного та синтетичного походженнѐ у промисловiй 

продукцii. У 2015-2016 р.р. - участь у 3-х міжнародних конференціѐх

доцент  кафедри аналітичної хімії,  

дисертаціѐ за темоя: «Локальне 

вилученнѐ нікеля та цинку із 

промивної води гальвано 

виробництв імпульсним 

електролізом»

Кандидат технічних наук, 05.17.03 – 

технічна електрохіміѐ, 

1. Обладнаннѐ длѐ 

виробництв ХД та КЗ (32). 

2.Технологiѐ, обладнаннѐ i 

проектуваннѐ харчових та 

косметичних виробництв 

(32). 3. Основи проектуваннѐ 

хiмiчних виробництв (32). 

4.Токсикологiчна хiмiѐ (32)., 

1. Обладнаннѐ длѐ 

виробництв ХД та КЗ (32 ). 

2.Технологiѐ, обладнаннѐ i 

проектуваннѐ харчових та 

косметичних виробництв (32 

). 3. Основи проектуваннѐ 

хiмiчних виробництв (16 ). 4. 

Токсикологiчна хiмiѐ (32 ). 5. 

Аналітичний контроль у 

виробництві харчових 
Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Аналітичної хімії та 

хімічної технології 
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Основне місце 

роботи

Волнѐнська 

Олена 

Вікторівна

1. Підприюмство ТОВ «ТОТАЛ». Стажуваннѐ з 07.12.15-

11.05.16 з дисциплін: «Органічна хіміѐ природних сполук», 

«Хіміѐ та технологіѐ харчових добавок». Довідка № 

17.01/2016 від 11.05.2016 2. Дніпропетровський націо-

нальний університет ім О.Гончара, кафедра аналітичної хімії. 

Стажуваннѐ з 01.03.17-30.06.17 та 01.09.17-01.11.17 з 

дисциплін: «Аналітична хіміѐ», «Інструментальні методи 

хімічного аналізу», «Сенсорний аналіз». Наказ ректора № 44-

К від 01.02.2017р. Довідка 89-400-27 від 14.11.2017

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2006, Спеціальність: 

Хiмiчна технологiѐ тугоплавких 

неметалевих i силiкатних матерiалiв, 

Кваліфікаціѐ: інженер-технолог

Науковий ступінь: кандидат 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: аналітична хіміѐ, 

Тема дисертації: " Іонометріѐ 

деѐких нітрогенвмісних 

органічних харчових добавок в 

промисловій продукції"

1. Волнѐнська О.В., Лабѐк О.В, Ткач В.І. Іонометріѐ меламіну та продуктів його деструкції в харчових продуктах // Вопросы химии и химической технологи. – 2012. – № 2. – С.126-132. 2. Волнѐнська 

О.В., Лабѐк О.В., Ткач В.І. Визначеннѐ меламіну і продуктів його деструкції в субстанції та молочних продуктах електрохімічними методами. //Методи та об’юкти хім. аналізу. – 2013.– Т.8, №1. – 

С.38–47. 3. Волнѐнська О.В., Подобій О.В., Я.В. Толстенко, В.І. Ткач. Визначеннѐ тіабендазолу в субстанції харчової добавки Е233 і харчових продуктах електрохімічними методами // Наукові праці 

Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т.21, №2. – С 235–247. 4. N.V. Lutsenko, M. O. Mironyak O.V. Lаbyak, O.V. Volnyanska,V.I. Tkach // Determination of the total content of 

diterpene glycosides in Stevia rebaudiana plant by the method of direct potentiometry. // Der Chemica Sinica, 2016, 7(1): 9-19. 5.Olena V.Volnyanska,Oksana V. Labyak, Mykola Ye.Blazheyevskiy, Olexiy 

A.Brizitskiy,Volodymyr I.Tkach //Amperometric and Spectrophotometric Determination of Food Additive Thiabendazole (E-233) in Bananas//INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN PHARMACY, BIOLOGY 

AND CHEMISTRY.–Vol.5(3),Jul-Sep, 2016.- р.271-281. Керівництво студентськими науково-дослідницькими роботами бакалаврiв та магiстрiв з розробки нових рецептур  косметичних засобів  У 2015-

2016 р.р. - участь у 5 міжнародних конференціѐх

кандидат хімічних наук, диплом ДК 

023457, дата видачі 23.01.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

23.01.2014, спеціальність 

аналітична хіміѐ;дисертаціѐ за 

темоя: " Іонометріѐ деѐких 

нітрогенвмісних органічних 

харчових добавок в промисловій 

продукції" 

1. Аналітична хіміѐ (32). 

2.Органічна хіміѐ природних 

сполук (32). 3. 

Інструментальні методи 

хімічного аналізу (16). 4. 

Сенсорний аналіз (16).

Доцент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра біотехнології Основне місце 

роботи

Матросов 

Олександр 

Сергійович

ДДАЕУ кафедра агрохімії Наказ №44-К від 01.02.2017 р. 

Стажуваннѐ: 20.02.2017 -30.06.2017 рр. (І етап) 01.09.2017-

20.10.2017рр. (ІІ етап) Дисципліни: «Біологіѐ рослин», 

«Діагностика живленнѐ рослин», «Фізико-хімічні методи 

досліджень», «Агрохіміѐ рослин».

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

неорганічної хімії; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність технологіѐ 

неорганічних речовин

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

008369, Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ 

№4/7-д від 23.10.2003, кафедра 

неорганічної хімії

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 001191, Атестаційна колегіѐ, 

рішеннѐ №29-08/6 від 25.06.1998, 

спеціальність технологіѐ 

неорганічних речовин; 

Доцент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра біотехнології Основне місце 

роботи

Степневська 

ана Валеріївна

Диплом про перепідготовку ДСП № 015518, кваліфікаціѐ - 

спеціаліст з промислової біотехнології, свідоцтво про 

підвищеннѐ кваліфікації 12СПВ 015243

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: Хіміѐ, 

Кваліфікаціѐ: хіміка, викладача

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

біотехнології та безпеки 

життюдіѐльност; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність Аналітична хіміѐ, 

Тема дисертації: Фізико-хімічні 

методи виділеннѐ та визначеннѐ 

суми алкалоїдів "Чистотілу 

великого"

основні публікації за напрѐмом: 1. Власенко К. М., Кузнецова О. В., Степневська а. В. /Вплив мінеральних речовин на синтез летких органічних сполук грибами Pleurotus ostreatus у процесі 

твердофазного культивуваннѐ// Regulatory Mechanisms in Biosystems Regul. Mech. Biosyst., 8(4). Том 8 № 4 (2017)- С 489–496 1. Черчель В.Я., Сатарова Т.М., Борисова В.В., Абраімова О.Ю., Федько 

М.М. Степневська а. В. /Використаннѐ SNP-аналізу длѐ характеристики генетичної структури селекційного матеріалу кукурудзи і сорго //Фактори експериментальної еволяції організмів. Збірник 

наукових праць.- т. 15.- Киів.- 2014. С. 255-259 . 2. Степневська а. В., Кашкальда Н.І., Сметанін В.Т., Боброва А. С /Вітаміни групи Р ѐк маркери дефіциту природних регулѐторів онтогенезу зернових 

культур// Вісника Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету”. № 2 (2017) с.49-52. 3. Vlasenko E. N., Stepnevskaya J. V., Kuznetsova O. V. /Synthesis of aroma compounds by 

Pleurotus ostreatus (jacq.:fr.) Kumm. Cultured on various substrates //"Biotechnologia Acta" V. 10, No 4, 2017.- С. 59-67 4. Прокофьева М.А., Семенов М. І., Степневська а. В., Сметанін В.Т./Розробка 

технології культивуваннѐ високопродуктивного штаму Chlorella vulgaris в умовах низьких температур// Проблеми екологічної біотехнології. - № 1 -2018.- С. 50-67

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Власенко К. М., Кузнецова О. В., Степневська а. В. /Вплив мінеральних речовин на синтез летких органічних 

сполук грибами Pleurotus ostreatus у процесі твердофазного культивуваннѐ// Regulatory Mechanisms in Biosystems Regul. Mech. Biosyst., 8(4). Том 8 № 4 (2017)- С 489–496; 1. Черчель В.Я., Сатарова Т.М., Борисова В.В., Абраімова О.Ю., Федько М.М. Степневська а. В. /Використаннѐ SNP-аналізу длѐ 

характеристики генетичної структури селекційного матеріалу кукурудзи і сорго //Фактори експериментальної еволяції організмів. Збірник наукових праць.- т. 15.- Киів.- 2014. С. 255-259  ………………………………………. 2. Степневська а. В., Кашкальда Н.І., Сметанін В.Т., Боброва А. С /Вітаміни групи Р ѐк маркери 

дефіциту природних регулѐторів онтогенезу зернових культур// Вісника Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету”. № 2 (2017) с.49-52. 3. Vlasenko E. N., Stepnevskaya J. V., Kuznetsova O. V. /Synthesis of aroma compounds by Pleurotus ostreatus (jacq.:fr.) Kumm. Cultured on various 

substrates //"Biotechnologia Acta" V. 10, No 4, 2017.- С. 59-67 4. Прокофьева М.А., Семенов М. І., Степневська а. В., Сметанін В.Т./Розробка технології культивуваннѐ високопродуктивного штаму Chlorella vulgaris в умовах низьких температур// Проблеми екологічної біотехнології. - № 1 -2018.- С. 50-67; 12) 

наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Кашкальда Н.І., Харитонов М.М. /Технологіѐ детоксикації стічних вод тваринницьких 

комплексів// Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції, Дніпро.- «Середнѐк Т.К.», 2017. – с.66-69 2. Степневська а. В., Волошина М.А. /Дослідженнѐ умов виділеннѐ флавоноїдних сполук хмеля з рослинної сировини. //Тези 

доповідей VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології». Дніпро. – 2017. – Т. ІV. – с. 79-80 3. Семенов М. І., Прокофьева М.А., Степневська а. В. / Розробка технології періодичного культивуваннѐ Chlorella ellipsoides //Тези доповідей VIІІ 

Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології». Дніпро. – 2017. – Т. ІV. – с. 92-94 ……………………………………….. 5. К.М. Власенко, О.В. Кузнецова, а.В. Степневська /Дослідженнѐ впливу іонів Fe2+ на синтез летких запашних сполук штамом гриба 

Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. ІВК-551/ Біологічні дослідженнѐ – 2018: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2018. – 314-316 с 6. Вакуліч А.М., Степневська а.В., Пономаренко І.В. / Розробка технології отриманнѐ кисломолочного продукту функціонального призначеннѐ з подовженим 

терміном зберіганнѐ Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції, – Дніпро: “Середнѐк Т.К.”, 2018. –56-57 с. 7. Прокофьюва М.А., Степневська а.В., Алексююнко І.Р. / Розробка технології культивуваннѐ та використаннѐ 

високопродуктивного штаму Chlorella vulgaris/ Біотехнологіѐ: звершеннѐ та надії: збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції НУБіП України – Київ, – КОМПРИНТ, 2018. 31-32 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                 Степнеська а.В./ Методичні 

вказівки длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Методи дослідженнѐ та контроля в біотехнології» (Частина ІІ. Інструментальні методи дослідженнѐ) длѐ студентів ІІІ курсу денної та ІV курсу заочної форми навчаннѐ за напрѐмом 6.051401 – “Біотехнологіѐ”- 62 с.- 2016, ДВНЗ УДХТУ  

…………………………………………. 2.                 Степнеська а.В./ Методичні вказівки длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Фізико-хімічні основи біотехнологічного аналізу» длѐ студентів магістрів спеціальності 8.05140101 – “Промислова біотехнологіѐ”- 36 с.- 2017, ДВНЗ УДХТУ 3.                 Степнеська а.В./ 

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізико-хімічні основи біотехнологічного аналізу» длѐ студентів магістрів спеціальності 8.05140101 – “Промислова біотехнологіѐ” - 16 с.- 2017, ДВНЗ УДХТУ 4.                 Сатарова Т.М., Степневська а.В./ Методичні вказівки з організації самостійної роботи 

студентів з дисципліни “Технології виробництва нанобіопродуктів” за освітньо-науковоя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженеріѐ - 16 с.- 2017, ДВНЗ УДХТУ; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1.                  Cпосіб виробництва кисломолочного продукту функціонального призначеннѐ з подовженим терміном зберіганнѐ/ Патент 129874 Україна, МПК A23C 9/12, A23C 9/13, Заѐвл. 23.06.2018; Опубл. 

12.11.2018, Бял. № 21 / Вакуліч А.М., Степнеська а.В. 2.                  Cпосіб культивуваннѐ гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. з нетрадиційним ароматом / Патент 129145 Україна, МПК A01G 18/00, A01G 24/25, Заѐвл. 03.04.2018; Опубл. 25.10.2018, Бял. № 20/ / Власенко К. М., Степневська а.В. Кузнецова 

О. В. 3.                  Комбінований спосіб очистки стічних вод сільськогосподарських підприюмств/ Патент 129145 Україна, МПК C02F 1/00, C02F 3/08, C02F 9/04, C02F 9/14, C12N 1/12, C02F 103/20, C02F 103/22, Заѐвл. 26.11.2018; Опубл. 25.04.2019, Бял. № 8. / / Степневська а.В., Кашкальда Н. І., Семенов М. І., 

Манько К. І. 4.                  Cпосіб отриманнѐ косметичного засобу, ѐкий містить біологічно активні речовини Chlorella Vulgaris / Патент 135534 Україна, МПК C12N 1/00, C12N 1/12, A23J 3/20, Заѐвл. 17.12.2018; Опубл. 10.07.2019, Бял. № 13 / / Степневська а.В., Прокофьюва М.А., Бубель Т.О. 5.                 Спосіб 

передпосівної обробки насіннѐ сільськогосподарських культур/ Патент 135537 Україна, МПК A01C 1/06, C12N 1/12, Заѐвл. 28.02.2019; Опубл. 27.08.2019, Бял. № 16 / / Степневська а.В., Прокофьюва М.А., Алексююнко І. Р.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / 

проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів 

(длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, 

чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівни
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України, рішеннѐ №22-07/6 від 

09.06.2004, спеціальність 

Аналітична хіміѐ; 
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досліджень (16), Екологічна 
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ДДАЕУ, кафедра фізіології рослин і тварин - 16.01.17 -

17.03.17 р. Дисципліни: «Основи загальної біології», 

«Біологіѐ», «Загальна біологіѐ», «Фізіологіѐ з основами 

анатомії лядини», «Біотехнологіѐ рослин та тварин»; 

Свідоцтво ПК 00493675/048222-17 від 17.03.17 р.Київський 

національний університет технологій та дизайну: 22.02.2017 

– 22.04.2017 р. Кафедра промислової фармації. Дисципліни: 

«Сучасні проблеми молекулѐрної біології», «Фізіологіѐ з 

основами анатомії лядини».Довідка № 01-54/1760 від 

27.06.2017
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наук, Наукова спеціальність: 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Власенко К.М., Кузнецова О.В., Степневська а.В. Вплив мінеральних речовин на синтез летких органічних сполук грибами Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. в 

процесі твердофазного культивуваннѐ // Вісник Дніпропетровського університету, V. 25, № 4, видавництво Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, 2017, с. 35-47. (Web of 

Science, Index Copernicus). Власенко К. М., Кузнецова О. В. Використаннѐ сенсорного аналізу у біотехнології культивуваннѐ макроміцетів. Вісник Дніпропетровського університету. Біологіѐ, екологіѐ. 

2016. Т. 24, № 2. С. 347-352. doi: 10.15421/011645 (Web of Science, Index Copernicus). Наукові статті:  1.Кузнецова О. В., Власенко К.М. Еволяціѐ гормональної регулѐції у грибів // «Фактори 

експериментальної еволяції організмів». – 2015. – Т.15. – С. 325-331. 2. Власенко К. М., Кузнецова О. В. Використаннѐ сенсорного аналізу у біотехнології культивуваннѐ макроміцетів. Вісник 

Дніпропетровського університету. Біологіѐ, екологіѐ. 2016. Т. 24, № 2. С. 347-352. doi: 10.15421/011645 (Web of Science, Index Copernicus). 3. Vlasenko E.N., Stepnevskaya J.V., Kuznetsova O.V. SYNTHESIS 

OF AROMA COMPOUNDS BY Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. CULTURED ON VARIOUS SUBSTRATES // Biotechnologia Acta, V. 10, № 4, видавництво Нац. Академії наук України, 2017, с. 59-67. (CrossRef, 

Index Copernicus). 4. Власенко, К. М. Кузнецова О. В., Степневська а. В. Вплив мінеральних речовин на синтез летких органічних сполук грибами Pleurotus ostreatus у процесі твердофазного 

культивуваннѐ. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. Т. 25, № 4. С. 489-496. doi: 10.15421/021775.  5. Vlasenko E. N., Kuznetsova O. V. Biosynthesis of volatiles by Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. 

mushrooms on substrates enriched with vegetable oils. Biotechnologia Acta. 2018. Vol. 11, No 3. P. 56-68. doi: 10.15407/biotech11.03.056.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Власенко К.М., Кузнецова О.В., Степневська а.В. Вплив мінеральних речовин на синтез летких органічних 

сполук грибами Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. в процесі твердофазного культивуваннѐ // Вісник Дніпропетровського університету, V. 25, № 4, видавництво Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, 2017, с. 35-47. (Web of Science, Index Copernicus). Власенко К. М., Кузнецова О. В. 

Використаннѐ сенсорного аналізу у біотехнології культивуваннѐ макроміцетів. Вісник Дніпропетровського університету. Біологіѐ, екологіѐ. 2016. Т. 24, № 2. С. 347-352. doi: 10.15421/011645 (Web of Science, Index Copernicus).; Наукові статті:  1.Кузнецова О. В., Власенко К.М. Еволяціѐ гормональної регулѐції у 

грибів // «Фактори експериментальної еволяції організмів». – 2015. – Т.15. – С. 325-331. 2. Власенко К. М., Кузнецова О. В. Використаннѐ сенсорного аналізу у біотехнології культивуваннѐ макроміцетів. Вісник Дніпропетровського університету. Біологіѐ, екологіѐ. 2016. Т. 24, № 2. С. 347-352. doi: 

10.15421/011645 (Web of Science, Index Copernicus). 3. Vlasenko E.N., Stepnevskaya J.V., Kuznetsova O.V. SYNTHESIS OF AROMA COMPOUNDS BY Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. CULTURED ON VARIOUS SUBSTRATES // Biotechnologia Acta, V. 10, № 4, видавництво Нац. Академії наук України, 2017, с. 59-67. 

(CrossRef, Index Copernicus). 4. Власенко, К. М. Кузнецова О. В., Степневська а. В. Вплив мінеральних речовин на синтез летких органічних сполук грибами Pleurotus ostreatus у процесі твердофазного культивуваннѐ. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. Т. 25, № 4. С. 489-496. doi: 10.15421/021775.  5. 

Vlasenko E. N., Kuznetsova O. V. Biosynthesis of volatiles by Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. mushrooms on substrates enriched with vegetable oils. Biotechnologia Acta. 2018. Vol. 11, No 3. P. 56-68. doi: 10.15407/biotech11.03.056.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим 

гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та 

Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 2019 р. (Студентка V курсу гр.. 5-БТ-11, Карпик А.А.) «Застосуваннѐ пектиназ базидіоміцетів у біотехнології рослин» - ІІІ місце (м. Львів, Нац. ун-т «Львівська політехніка»). http://www.lp.edu.ua/node/7402   робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з біотехнологїї (Львів, Львівська політехніка, 2018 рік, 2019 рік).  Керівник студентського гуртка «Біотехнолог» каф. біотехнології УДХТУ, напрѐм «Біологіѐ та технологіѐ культивуваннѐ макроміцетів»; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох 
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Спеціальність: Мікробіологіѐ та 

вірусологіѐ, Кваліфікаціѐ: 

мікробіолога та вірусолога, вчителѐ 

біології та хімії

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

03.00.07-мікробіологіѐ, Тема 

дисертації: Біологічні 

закономірності формуваннѐ 

біоплівки штамами 

Staphylococcus epidermidis

основні публікації за напрѐмом: 1.    Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. Проѐв факторів патогенності у біоплівкоутворяячих та неформуячих біоплівку штамів 

Staphylococcus epidermidis / О.С. Сідашенко, О.С. Воронкова, О.А. Сірокваша, А.І. Вінніков //Мікробіологічний журнал. – 2015. – Т.77. № 1 2. – С. 15 – 19. (Scopus) DOI: 

https://doi.org/10.15407/microbiolj  2. Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. Експериментальний дисбактеріоз піхви у мишей шлѐхом введеннѐ плівкоутворявального або 

неплівкоутворявального штаму S. epidermidis / О.С. Сідашенко, О.С. Воронкова, О.А. Сірокваша, А.І. Вінніков // Врачебное дело. - 2016. - № 1-2(1137). - С. 133-139. (Scopus)  Наукові статті: 1. 

Сідашенко О.І., В. В. Ніколаюва, К. І. Тимчий, О. В. Михайловська, Р. Д. Волков, О. В. Утешев Дослідженнѐ впливу вермикультивуваннѐ на мікрофлор у твердої органічної біомаси біогазового 

комплексу ПрАТ «Оріль-Лідер» / О.І. Сідашенко, В. В. Ніколаюва, К. І. Тимчий, О. В. Михайловська, Р. Д. Волков, О. В. Утешев// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористуваннѐ України, серіѐ «Біологіѐ, біотехнологіѐ, екологіѐ». – 2018. - №287. – С. 142 – 150. DOI: 10.31548/biologiya 2018 287.143  "2. Сідашенко О.І., Черевань Я. О., Тимчий К. І., Федота С. 

В., Волков Р. Д. Перспективи використаннѐ пробіотиків длѐ профілактики та лікуваннѐ дисбактеріозів птахів / Сідашенко О.І., Черевань Я. О., Тимчий К. І., Федота С. В., Волков Р. Д. // Вісник 

проблем біології і медицини . – 2018. – Вип. 4, Том 2 (147) – С. 77-84. (Index Copernicus) DOI:  10.29254/2077-4214-2018-4-2-147-77-84" …………………………………………………………… 3. В. Т. Сметанін, К. І. 

Тимчий, О.І. Сідашенко Вирішеннѐ проблем видової ідентифікації культурних популѐцій дощових черв’ѐків роду Eisenia /В. Т. Сметанін, К. І. Тимчий, О.І. Сідашенко // Науковий вісник Розведеннѐ і 

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Воронкова О.С., Сідашенко О.І., Вінніков А.І. 

Формуваннѐ біоплівки під впливом факторів навколишнього середовища / Дніпро, «Ліра». – 2017. – 156 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права 

на твір: 1. Заѐв. а 2017 06582 Україна, Спосіб маломасштабної переробки органічних відходів / Тимчий К.І., Сметанін В.Т., Кузнецов В.Ю., Сідашенко О.І. (Україна); заѐвник ДВНЗ УДХТУ.  ……………. 3. Заѐв. а 2017 06582 Україна, Установка маломасштабної установки / Тимчий К.І., Сметанін В.Т., Кузнецов В.Ю., 

Сідашенко О.І. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків 

головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади :  Горовецької Ю. 

В. , ѐка отримала Грамоту за високий рівень знань з дисципліни загальна біотехнологіѐ у ІІ турі Всукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (10-12 квітнѐ 2019 рік); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 
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Кілочок Тетѐна 
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Вчене званнѐ: Старший науковий 

співробітник по спеціальності 

Микробиологиѐ, Спеціальність: 
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Науковий ступінь: кандидат 
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14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Керівництво проблемноя групоя з впровадженнѐ елементів дистанційного навчаннѐ (протокол Вченої Ради факультету КН та І №4 від 07.12.2018 р)  2. Робота у складі Організаційного комітету (член 

комітету) ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади "Веб-технології та веб-дизайн" 2018, 2019 року. Наказ N207-аг від 28.12.2018 р; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із 
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КН 009259, дата видачі 22.12.1995, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №7 від 22.12.1995; 

Вища математика, 152 

год/рік
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основні публікації за напрѐмом: 1.Polishchuk, S., Falko, V., Polishchuk, A., Demydenko, A. (2019). Assurance of guaranteed atmosphere air quality for a point emission source. Mining of Mineral 

Deposits,13(2), 103-110. https://doi.org/10.33271/mining13.02.103 Наукові статті: 1.Зінченко В.Я.,ФалькоВ.В., Поліщук С.З., Поліщук А.В. Прогнозна оцінка екологічного ризику длѐ лядини від 

площадного джерела викидів при довільному напрѐмку вітру//Строительство, материаловедение, машиностроение.-2014.-№76.С.132-136. 2. Поліщук С.З., Поліщук А.В., Кушнір Ю.Г., Петровцій О.В., 

Мацевич І.Н. Дослідженнѐ ступенѐ очищеннѐ пило газової суміші від маси викиду в витѐжній вентилѐції//Строительство, материаловедение, машиностроение.-2015.-№84.С.171-176. 

3.ДемиденкоА.С.,ФалькоВ.В., Поліщук С.З., Поліщук А.В., Зінченко В.Я. Оцінка екологічного ризику перевищеннѐ концентраціѐми забруднень атмосфери гранично допустимих величин// 

Строительство, материаловедение, машиностроение.-2016.-№93.С.160-166. 4.Троценко А.В., Поліщук С.З., Поліщук А.В., Левченко О.О. Вплив зниженнѐ температури димових і вентилѐційних 

викидів при їх утилізації на зміну приземної концентрації забрудняячих атмосферу речовин// Строительство, материаловедение, машиностроение.-2016.-№92. 5. Троценко А.В., Полищук С.З., 

Кушнир Е.Г., Полищук А.В.Графическаѐ интерпретациѐ влиѐниѐ снижениѐ температуры дымовых и вентилѐционных выбросов при их утилизации на изменение приземной концентрации 

загрѐзнѐящих веществ// Строительство, материаловедение, машиностроение.Сериѐ «Энергетика,экологиѐ, компьятерные технологи в строительстве»-2017.-№98.С.179-184. 6.Иванов И.И., 

Полищук С.З.,Полищук А.В., Полторацкаѐ В.Н. Влиѐние коксового производства ОАО “Днепрококс» на состоѐние воздушного басейна // Строительство, материаловедение, машиностроение.Сериѐ 

«Безопасность жизнедеѐтельности»-2018.-№105.С.225-231.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект лекцій за темоя «Кратні інтеграли» длѐ студентів 1 курсу всіх спеціальностей// Укл.: Т.О.Гранкіна, А.В. Поліщук. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 47 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища 

математика» за розділом: «Диференціальне численнѐ функції одніюї змінної» длѐ студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ. /Укл. Насонова С.С., Купріна Л.О., Поліщук А.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 30 с.  3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища 

математика» за розділом: «Невизначений інтеграл» длѐ студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ. /Укл. – Гранкіна Т.О., Поліщук А.В., Шапка І.В. ?Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 52 с. 4. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом: 

«Визначений інтеграл та його застосуваннѐ в задачах геометрії» длѐ студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ. /Укл. Поліщук А.В., Гранкіна Т.О., Науменко Т.С. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 47 с. 5. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за 

розділом: «Звичайні диференціальні рівнѐннѐ» длѐ студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ. /Укл. Поліщук А.В., Гранкіна Т.О., Шапка І.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 40 с.  6. Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» за розділом «Теоріѐ функцій комплексної змінної» 

за освітнім рівнем «Бакалавр»длѐ студентів спеціальностей «151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» і «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальні техніка»6.050601 – Теплоенергетика денної форми навчаннѐ//укл.:А.В.Поліщук , Л.О. Купріна, Т.О. Гранкіна.- Дніпропетровськ: УДХТУ , 

2019. –49 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.Polishchuk, S., Falko, V., Polishchuk, A., Demydenko, A. (2019). Assurance of guaranteed atmosphere air 

quality for a point emission source. Mining of Mineral Deposits,13(2), 103-110. https://doi.org/10.33271/mining13.02.103; Наукові статті: 1.Зінченко В.Я.,ФалькоВ.В., Поліщук С.З., Поліщук А.В. Прогнозна оцінка екологічного ризику длѐ лядини від площадного джерела викидів при довільному напрѐмку 

вітру//Строительство, материаловедение, машиностроение.-2014.-№76.С.132-136. 2. Поліщук С.З., Поліщук А.В., Кушнір Ю.Г., Петровцій О.В., Мацевич І.Н. Дослідженнѐ ступенѐ очищеннѐ пило газової суміші від маси викиду в витѐжній вентилѐції//Строительство, материаловедение, машиностроение.-2015.-

№84.С.171-176. 3.ДемиденкоА.С.,ФалькоВ.В., Поліщук С.З., Поліщук А.В., Зінченко В.Я. Оцінка екологічного ризику перевищеннѐ концентраціѐми забруднень атмосфери гранично допустимих величин// Строительство, материаловедение, машиностроение.-2016.-№93.С.160-166. 4.Троценко А.В., Поліщук 

С.З., Поліщук А.В., Левченко О.О. Вплив зниженнѐ температури димових і вентилѐційних викидів при їх утилізації на зміну приземної концентрації забрудняячих атмосферу речовин// Строительство, материаловедение, машиностроение.-2016.-№92. 5. Троценко А.В., Полищук С.З., Кушнир Е.Г., Полищук 

А.В.Графическаѐ интерпретациѐ влиѐниѐ снижениѐ температуры дымовых и вентилѐционных выбросов при их утилизации на изменение приземной концентрации загрѐзнѐящих веществ// Строительство, материаловедение, машиностроение.Сериѐ «Энергетика,экологиѐ, компьятерные технологи в 

строительстве»-2017.-№98.С.179-184. 6.Иванов И.И., Полищук С.З.,Полищук А.В., Полторацкаѐ В.Н. Влиѐние коксового производства ОАО “Днепрококс» на состоѐние воздушного басейна // Строительство, материаловедение, машиностроение.Сериѐ «Безопасность жизнедеѐтельности»-2018.-№105.С.225-

231.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: з 31.08.1981 р. по22.12.1983р. працявала інженером в Інституті геотехнічної механіки АН 

УРСР; 23.12.1983-02.08.1988 -аспірант ІГТМ АН УРСР; 03.02.1988-29.09.1990- молодший науковий співробітник ІГТМ АН УРСР; 30.09.1990-07.10.1993-асистент кафедри вищої математики; 08.10.1993 по теперішній час - доцент кафедри вищої математики ДВНЗ УДХТУ.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, 

установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): здійснявала наукове консультуваннѐ з питань математичного моделяваннѐ геомеханічних процесів в 2016-2018 р.р., зокрема, при виконанні науково-дослідної роботи 

«Виконаннѐ комплексу робіт по вивчення фізико-механічних властивостей породного масиву, розрахунку стійкості відкосів, оцінці стану бортів карьюру при розробці Малишевського родовища корисних копалин» (довідка НВП «Геотехнологіѐ»).; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника 

(вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Колективні монографії: 1) Математические методы моделированиѐ технических и биологических систем с 

учетом отклонений: монографиѐ / С.А. Борзов, С.С. Насонова, А.В. Полищук *и др.+; под ред. В.И. Олевского. ? Днепр: Изд-во ЧФ «Стандарт-Сервис», 2017.? 214 с. (колективна монографіѐ) (власний внесок 9 %).  2) Энергетика, экологиѐ, компьятерные технологи в строительстве/колективна монографіѐ під 

заг. ред. проф. Савицького М.В. – Дніпро, 2018. С.78-83. С.83-87. (власний внесок 8 %).; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий 

брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ 

обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Робота у складі організаційного комітету та в журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики 

(ДВНЗ УДХТУ, 20 груднѐ 2016 року та 21 березнѐ 2018 року та у березні 2019 року).
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основні публікації за напрѐмом: 1. Насонова С.С., Семенець С.М. Моделяваннѐ комбінаторних задач на графах у термінах задачі математичного програмуваннѐ // Вісник ПДАБА. Зб. наукових 

праць. Вип. 11. ? Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. ? С.73-80. 2. Насонова С.С., Семенець С.М. К вопросу управлениѐ эксплуатационным состоѐнием нефтѐных резервуаров // Інформаційні технології в 

освіті, науці та управлінні. Зб. наукових праць ПДАБА. Вип. 3.? Дн-вськ: ПДАБА, 2015.? С.68-71. 3. Насонова С.С. Оптимизациѐ структуры системы при «холодном» резервировании / С.Н. Семенец, 

C.C. Насонова, Я.Е. Власенко, Л.Я. Кривенкова // Вісник ПДАБА. ? Дніпро: ПДАБА, 2017. - №6.-С.59-64. 4. Насонова С.С. Расчетные модели надежности нефтѐных резервуаров/ С.М. Семенець, C.C. 

Насонова, Я.Е. Власенко, Л.Я. Кривенкова // Вісник ПДАБА. ? Дніпро: ПДАБА, 2018. - №1. -С.60-67. 5. Семенець С.М. Оптимальное струк-турное резервирование технических систем / С.М. 

Семенець, С.С. Насонова // «Наука та прогрес транспорту». Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. ? Дніпро: ДНУЖТ, 2018. - №4. - С.60-68.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Насонова С.С., Семенець С.М. Моделяваннѐ комбінаторних задач на графах у термінах задачі 

математичного програмуваннѐ // Вісник ПДАБА. Зб. наукових праць. Вип. 11. ? Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. ? С.73-80. 2. Насонова С.С., Семенець С.М. К вопросу управлениѐ эксплуатационным состоѐнием нефтѐных резервуаров // Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні. Зб. наукових праць 

ПДАБА. Вип. 3.? Дн-вськ: ПДАБА, 2015.? С.68-71. 3. Насонова С.С. Оптимизациѐ структуры системы при «холодном» резервировании / С.Н. Семенец, C.C. Насонова, Я.Е. Власенко, Л.Я. Кривенкова // Вісник ПДАБА. ? Дніпро: ПДАБА, 2017. - №6.-С.59-64. 4. Насонова С.С. Расчетные модели надежности 

нефтѐных резервуаров/ С.М. Семенець, C.C. Насонова, Я.Е. Власенко, Л.Я. Кривенкова // Вісник ПДАБА. ? Дніпро: ПДАБА, 2018. - №1. -С.60-67. 5. Семенець С.М. Оптимальное струк-турное резервирование технических систем / С.М. Семенець, С.С. Насонова // «Наука та прогрес транспорту». Вісник 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. ? Дніпро: ДНУЖТ, 2018. - №4. - С.60-68.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу вищої математики длѐ студентів І курсу технологічних 

спеціальностей заочної форми навчаннѐ / Укл.: С.С. Насонова, Т.О. Гранкіна – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 19 с. 2.                  Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом: «Вступ до математичного аналізу. Границі функції» длѐ студентів всіх 

спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ. /Укл. Насонова С.С., Купріна Л.О., Гранкіна Т.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017.?24 с. 3.                  Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом: «Диференціальне численнѐ функції одніюї змінної» длѐ студентів всіх 

спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ. /Укл. Насонова С.С., Купріна Л.О., Поліщук А.В.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 30 с. 4.       Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом: «Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометріѐ» длѐ студентів всіх 

спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ /Укл. Л.О.Купріна, Т.О. Гранкіна, С.С. Насонова? Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. ? 49 с. 5.       Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом: «Диференціальне численнѐ функції багатьох змінних» длѐ студентів всіх 

спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ/Укл. Т.О. Гранкіна, Л.О.Купріна, С.С. Насонова? Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. ? 48 с.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Відповідальний виконавець науково-дослідної теми кафедри вищої математики «Застосуваннѐ математичних методів при 

моделяванні складних технічних систем». Номер державної реюстрації 0115U004174.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий 

брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ 

обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: керівництво студентом, ѐкий зайнѐв друге місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Комп’ятерна інженеріѐ» 28-30 березнѐ 2018 р. (студент 4 курсу СКС Мірчев а. В.).; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 

1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Основы дискретной математики: учебное пособие длѐ студентов вузов / С.Н. Семенец, С.С. Насонова– Днепропетровск,  ПГАСА, 2015. – 113с.  Математические методы моделированиѐ технических и биологических систем с учетом отклонений: монографиѐ / 

С.А. Борзов, С.С. Насонова, А.В. Полищук *и др.+; под ред. В.И. Олевского. ? Днепр: Изд-во ЧФ «Стандарт-Сервис», 2017.? 214 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм 

посади та строку роботи на цій посаді: Працяю за спеціальністя 16 років ( з 2016-2018 р досвід практичної роботи на кафедра ОТ та ПМ ДВНЗ УДХТУ; 15) керівництво школѐрем, ѐкий зайнѐв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівнѐ): Член журі першого (міського) етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Дніпропетровського відділеннѐ МАН України. Секціѐ «Математика». 

2017-2018 рр.

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

016572, дата видачі 19.04.2007, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/06-

Д від 19.04.2007, кафедра вищої 

математики

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 020475, дата видачі 08.10.2003, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №15-08/8 від 08.10.2003, 

спеціальність (05.23.01) Будівельні 

конструкції, будівлі та споруди; 

Вища математика (72 

години)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

електротехніки

Основне місце 

роботи

Дніпропетровський.національний університет залізничного 

транспорту, кафедри ЕОМ, електротехніки та 

електромеханіки, електропостачаннѐ. Термін  з 16.05.2016 

по 30.16.2016 та з 01.09.2016 по  16.01.2017. Стажуваннѐ з 

дисциплін  1. Електротехніка та основи електроніки,  2. 

Електротехніка та електромеханіка,  3. Електротехніка, 

електроніка та мікропроцесорна техніка,  4. Загальна 

електротехніка,  5. Електропостачаннѐ промислових 

підприюмств,  6. Теоріѐ електричних сигналівсигналів і кіл. 

Довідка №005/17 від 16.01.2017р.

доцент кафедри електротехніки. 

«Кинетические особенности 

электрохимической экстракции 

водорода из сплавов на основе 

железа»

Кандидат хімічних наук, 02.00.05 - 

Електрохіміѐ,

доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Соборницький 

Володимир 

Іванович

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпровський 

національний університет 

залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазарѐна, Рік 

закінченнѐ: 1971, Спеціальність: 

електрифікаціѐ залізничного 

транспорта

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Нестеренко 

Микола 

Григорович

" ДНУ ім. О.Гончара Наказ №485-R від 21.11.2016 дати: 

01.12.2016р.-03.02.2017р. Довідка №89-400-103, від 

23.02.2017р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1972, Спеціальність: 

Фізика, Кваліфікаціѐ: фізик, викладач 

фізики

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

фізики; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: 01.04.07. Физика 

твердого тела, Тема дисертації: 

"Кинетика роста вклячений при 

гомогенном распаде 

пересыщенноготвердого 

раствора в неизотермических 

условиѐх"

основні публікації за напрѐмом: 1.      Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г. Учёт особенностей реального эксперимента по кавитационной интенсификации крекинга нефтепродуктов – Питаннѐ хімії та 

хімічної технології – 2019, Т.5, С.72-81. 1.      Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г., Куликов С.И. Количественнаѐ энергетическаѐ оценка возможности использованиѐ ѐвлениѐ кавитации длѐ крекінга 

нефтепродуктов. - Современный научный вестник. 2017. Т.8 .№-3. С.88-92. 2. Нестеренко, А.И. Пересыщение элементов внедрениѐ матрицы стали в процессе роста диффузионных слоёв 

*Текст+/А.И.Нестеренко, С.И.Куликов, Н.Г.Нестеренко // Современный научный вестник, 2016. -Т.9.- №1.- С.11-17. 3.      Нестеренко О.І., Куликов С.И., Нестеренко Н.Г. К вопросу повышениѐ точності 

аппроксимации граничного условиѐ при решении двумерной задачи Стефана в многосвѐзной области. Naukowa przestrzen Europy – 2015.- V.25.- P.81-84. 4. Нестеренко О.І., Нестеренко 

М.Г.Витискуваннѐ елементів проникненнѐ в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростаять. Фізики і хіміѐ твердого тіла, 2015.- Т. 16.- № 1.- С. 202-206. 5.      Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г. 

Влиѐние поѐвлениѐ новых слоев фаз на кинетику движениѐ межфазных границ в многофазном диффузионном слое при насыщении. Конкурентный рост фаз при высокотемпературной 

гомогенизации. Вестник Днепропетровского университета. Выпуск 9, 2013, с. 66-69.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Бурликов В.В., Скалозуб А.С., Нестеренко М.Г. Конспект лекцій з курсу ?Основи ѐдерної фізики та дозиметрії? з дисципліни ? ?Основи ѐдерної фізики та дозиметрії? студентів напрѐмів 6.051301 – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 

44 с. 2. Бурликов В.В., Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 3А ?Визначеннѐ питомого зарѐду електрону методом магнітної фокусуваннѐ ? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 

6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 15 с. 3. Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С., Бурликов В.В. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 5О ?Визначеннѐ сталої в законі Стефана-Больцмана? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 

6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 12 с. 4. Скалозуб О. С., Бурликов В.В., Нестеренко М.Г. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 4Э2 ?Визначеннѐ індуктивності котушки за допомогоя ланцяга змінного струму ? з дисципліни 

?Фізика? студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 16 с. 5. Бурликов В.В., Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 2Э 

?Визначеннѐ опору резистора за допомогоя мостика Уітстона? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 12 с. 6. Нестеренко М.Г., Скалозуб 

О. С., Бурликов В.В. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 7М ? Визначеннѐ коефіціюнта внутрішнього тертѐ ( динамічної в’ѐзкості) рідини методом Стокса? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.040106 – Дніпропетровськ ДВНЗ 

УДХТУ, 2016, – 13 с. 7. Нестеренко Н.Г. Бурликов В.В., Нестеренко А.И. Методические указаниѐ к выполнения лабораторной работы 3О ”Проверка закона Маляса” длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 13 с. 8. акубовскаѐ З.Н., Татарко Л.Г., 

Нестеренко Н.Г. Сборник индивидуальных заданий по курсу ?Механика? длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 22 с. 9. Бурликов В.В., Нестеренко Н.Г., Нестеренко А.И. Методические указаниѐ к выполнения лабораторной работы  7М 

"Определение коэффициента внутреннего трениѐ ( динамической вѐзкости) жидкости методом Стокса" длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 12 с. 10. Нестеренко Н.Г., Тихаѐ Л.С., Нестеренко А.И. Методические указаниѐ к выполнения 

лабораторной работы 2О "Определение длины волны лазерного излучениѐ с помощья дифракционной решетки" длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 12с. 11. Селезньова Н.В., Карпова Л.М., Нестеренко Н.Г. Методичні вказівки длѐ іноземних 

Курс загальної фізики(50), 

Основи сучасної 

метрології(30), Компьятерна 

техника(30)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Тиха Лядмила 

Станіславівна

"Національній металургійній академії України,кафедра  

«Фізики» 01.12.2016- 31.01.17 р.; згідно плану підвищеннѐ 

кваліфікації (Наказ ректора № 461к від 07.11.2016р.), 

стажуваннѐ з дисципліни «Фізика» Довідка про підвищеннѐ 

науково-педагогічного стажуваннѐ № 742-1-К від 11 

листопада 2016 р."

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1987, 

Спеціальність: хімічний опір 

матеріалів і захист від корозії, 

Кваліфікаціѐ: інженера механіка

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

фізики; Науковий ступінь: 

кандидат хімічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.05 , 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Кінетика анодно-іскрового 

оксидуваннѐ алямінія та 

розробка технології отриманнѐ 

захиних покрить

основні публікації за напрѐмом: Нестеренко О.І., Тиха Л.С., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестуваннѐ з загальної фізики за розділом «Квантова оптика. Квантова механіка. Атомна фізика» 

студентів напрѐмів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019 – 130 с.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Тиха Л.С., акубовська З.М.,Татарко Л.Г. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 1К ?Дослідженнѐ згасаячих електромагнітних коливань ? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 

6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 17 с. 2. акубовська З.М., Татарко Л.Г., Тиха Л.С. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 3О ?Перевірка закону Маляса? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 

6.050601, 6.051301– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 15 с. 3. Татарко Л.Г., Тиха Л.С., акубовська З.М. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 4Э1 ?Визначеннѐ електроюмності конденсатора за допомогоя ланцяга змінного струму ? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 

6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 12 с. 4. Тиха Л.С., акубовська З.М., Татарко Л.Г. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 1Э ?Дослідженнѐ електростатичного полѐ? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 

6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 13 с. 5. акубовська З.М., Татарко Л.Г., Тиха Л.С. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 3 М ?Визначеннѐ моменту инерції крутильного 

маѐтника Обербека? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 18 с.  6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 

6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 14 с. 6. Тиха Л.С., Селезнева Н.В., Карпова Л.М.. Сборник индивидуальных заданий по курсу ?Электростатика? длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 30 с. 7. Тиха Л.С., 

Селезнева Н.В., Карпова Л.М.. Сборник индивидуальных заданий по курсу ?Электростатика? длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 30 с. 8. Селезньова Н.В., Тиха Л.С. Збірник контрольних завдань длѐ заочного відділеннѐ з курсу "Електростатика" 

длѐ студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2013, – 40с. 9. Карпова Л.М., Тиха Л.С., Татарко Л.Г. Збірник індивідуальних завдань з курсів "Електростатика" длѐ студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2013, – 47с. 10. Нестеренко Н.Г., Тихаѐ Л.С., 

Нестеренко А.И. Методические указаниѐ к выполнения лабораторной работы 2О "Определение длины волны лазерного излучениѐ с помощья дифракционной решетки" длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 12с. 11. Тихаѐ Л.С., Татарко Л.Г., 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

007759, дата видачі 19.06.2003, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/7-Д 

від 19.06.2003, кафедра фізики

кандидат хімічних наук, диплом КН 

003585, дата видачі 09.12.1993, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №9 від 09.12.1993; 

фізика, 56 годин

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Скалозуб 

Олександр 

Сергійович

"Дніпропетровський національний університет ім. О. 

Гончара, кафедра «Квантової макрофізики», 14.04.2016-

16.06.2016р. згідно плану підвищеннѐ кваліфікації з 

дисципліни ""Фізика"" (Наказ ректора ДНУ №329-к від 

15.04.2016).   Довідка №89-400-283 від 17.06.2016 "

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1972, Спеціальність: 

Фізика, Кваліфікаціѐ: Фізик, викладач 

фізики

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

фізики; Науковий ступінь: 

кандидат фізико-математичних 

наук, Наукова спеціальність: 

01.04.02 – Теоретична фізика, 

Тема дисертації: 

"“Квазиклассическаѐ теориѐ 

высоковозбужденных 

колебательно-вращательных 

состоѐний в спектрах 

многоатомных молекул"" 

«Квазікласична теоріѐ високо 

збуджених коливально-

обертальних станів у спектрах 

багатоатомних молекул»"

основні публікації за напрѐмом: 1.A. Skalozub. Instantons in Phase and Configuration Space of an Asymmetric Rotor for Doublet Splitting of Energy Levels.// 21th Colloquium on High Resolution Molecular 

Spectroscopy: abstracs (Italy, Castellammare di Stabia, August 31-September 4, 2009). - Castellammare di Stabia, 2009.– P. 205. 2.A. Skalozub. Double Splitting of the Asymmetric Top Levels by the Instanton 

Method.//XVIth symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy: abstracs (Russia, Lake Baikal, July 5-10, 2009). - Tomsk, 2009.- P. 145. 3.A. Skalozub. A New Approach to the Hecht Hamiltonian.// 21th 

International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy: abstracs (Poland, September 7-11, 2010). – Poznan, 2010. - P.193. 4. A. Skalozub. Nonadiabatic Corrections In Semiclassical Quantization 

Formulas for The Hecht Hamiltonian //22nd Colloquium on High-Resolution Molecular Spectroscopy, Dijon, France.- 2011.- P. 176-177. 5. A. Skalozub. Method of Complex Periodic Orbits in the Problem about 

Semiclassical quantization of the Rigid Asymmetric Rotor.//XVII Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy HIGHRUS-2012, Zelenogorsk near Petersburg, Russia/- 2012.- P. 102. 6. A. Skalozub. 

Method of Complex Periodic Orbits in the Problem about Semiclassical quantization of the Rigid Asymmetric Rotor.// Proceeding of XVII International Symposium HighRus-2012, *Electronic Source+-Electr. Data – 

Tomsk: Publishing House of IAO SB RAS.- 2012.- P. 63-75.

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Нестеренко О.І., Карпова Л.М., Скалозуб О.С. 

Посібник до електронного тестуваннѐ з загальної фізики за розділом  "Хвильова оптика" з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 128 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. 

Селезньова Н.В., Скалозуб О. С., Сорочинська В.Ю. Методичні вказівки до розв’ѐзуваннѐ задач та контрольні домашні завданнѐ з фізики з курсу "Коливаннѐ і хвилі" длѐ студентів I-II курсів всіх спеціальностей всіх форм навчаннѐ. Дніпропетровськ: УДХТУ 2013. ? 28с.  2. Селезнева Н.В.Карпова Л.М., Скалозуб 

А. С. Методические указаниѐ к вы-полнения лабораторной ра-боты 2М "Исследование упругого удара шаров" длѐ иностранных студентов I-II курсов всех специальностей. – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 11 с. 3. Нестеренко А.И. Скалозуб A. С., акубовскаѐ З.Н. Методические указаниѐ к выполнения 

лабораторной работы 9Э “Определение горизонтальной составлѐящей напрѐженности магнитного полѐ Земли с помощья тангенс-гальванометра” длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей. – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 11 с. 4. Скалозуб О.С., акубовська З.М., Селезньова Н.В. 

Методичні вказівки до практичних занѐть та самостійної роботи студентів за розділом “Атомна фізика і квантова теоріѐ” з дисципліни “Фізика” длѐ студентів напрѐмів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. ? 35 с. 5. Селезньова Н.В. , Скалозуб О.С., акубовська З.М. 

Методичні вказівки до практичних занѐть та самостійної роботи студентів за розділом “Хвильова оптика“ з дисципліни “Фізика” длѐ студентів напрѐмів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 ? Дніпро: УДХТУ 2018. ? 31 с. 6. Скалозуб А.С., Селезнева Н.В., Нестеренко А. И. Методические 

указаниѐ к решения задач по физике по курсу "Колебаниѐ и волны" длѐ иностранных студентов I-II курсов всех специальностей. – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 30 с. 7. Бурліков В.В., Скалозуб О.С., Нестеренко О.І. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу "Основи ѐдерної 

фізики та дозиметрії". – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 44 с.  8. Нестеренко О.І., Скалозуб О.С. Методичні вказівки до виконаннѐ семінарських занѐть з курсу фізичні методи аналізу за розділом "Рентгеноструктурний аналіз". – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 7 с. 9. Бурликов В.В., Нестеренко М.Г., 

Скалозуб О. С. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 2Э "Визначеннѐ опору резистора за допомогоя мостика Уітстона" з дисципліни "Фізика" длѐ студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501. – 

Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 12 с. 10. Скалозуб О. С., Бурликов В.В., Нестеренко М.Г. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 4Э2 "Визначеннѐ індуктивності котушки за допомогоя ланцяга змінного струму" з дисципліни "Фізика" длѐ студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 

6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501. – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 16 с. 11. Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С., Бурликов В.В. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 5О "Визначеннѐ сталої в законі Стефана-Больцмана" з дисципліни "Фізика" 

длѐ студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501. – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 12 с. 12. Бурликов В.В., Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 3А "Визначеннѐ питомого зарѐду 

електрону методом магнітної фокусуваннѐ" з дисципліни "Фізика" длѐ студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501. – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 15 с. 13. Нестеренко О.І., Скалозуб О.С. Методичні вказівки до 

практичних занѐть з курсу фізичні методи аналізу за розділом "Рентгеноспектральний аналіз" з дисципліни "Фізика та фізичні методи аналізу" длѐ студентів напрѐмку 6.120201. – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 8 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.A. Skalozub. Instantons in Phase and Configuration Space of an Asymmetric Rotor for Doublet Splitting of Energy Levels.// 21th Colloquium on High Resolution Molecular 

Spectroscopy: abstracs (Italy, Castellammare di Stabia, August 31-September 4, 2009). - Castellammare di Stabia, 2009.– P. 205. 2.A. Skalozub. Double Splitting of the Asymmetric Top Levels by the Instanton Method.//XVIth symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy: abstracs (Russia, Lake Baikal, July 5-10, 2009). - 
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Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Карпова 

Лядмила 

Михайлівна

"Дніпропетровський національний університет ім. О. 

Гончара, кафедра «Радіоелектроніки», 14.04.2016-

16.06.2016р. згідно плану підвищеннѐ кваліфікації(Наказ 

ректора ДНУ №329-к від 15.04.2016). Довідка №89-400-279 

від 17.06.2016"

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДНУ, Рік закінченнѐ: 1995, 

Спеціальність: 01.04.07 Фізика 

твердого тіла, Кваліфікаціѐ: 01.04.07 

інженер-фізик

Науковий ступінь: кандидат 

фізико-математичних наук, 

Наукова спеціальність: 01.04.07 

Фізика твердого тіла, Тема 

дисертації: "Термоактиваційна 

спектроскопиѐ кристалів 

Bi12SiO20, легованих іонами Cr і 

Mn”"

основні публікації за напрѐмом: 1. Нестеренко О.І., Карпова Л.М., Скалозуб О.С. Посібник до електронного тестуваннѐ з загальної фізики за розділом  "Хвильова оптика" з дисципліни ?Фізика? 

студентів напрѐмів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 128 с.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Карпова Л.М., Нестеренко О.І., Селезньова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 9Э ?Визначеннѐ горизонтальної складової напруженості магнітного полѐ Землі за допомогоя тангенс-гальванометра ? з дисципліни 

?Фізика? студентів напрѐмів 6.051301– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 11 с. 2. Нестеренко О.І., Карпова Л.М.,Селезньова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 6О ?Дослідженнѐ закономірностей зовнішнього фотоефекту? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 

6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 12 с. 3. Карпова Л.М., Селезньова Н.В., Нестеренко О.І. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 2О ?Визначеннѐ довжини хвилі лазерного випроміняваннѐ 

за допомогоя дифракційної гратки ? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 14 с. 4. Селезньова Н.В., Нестеренко О.І., Карпова Л.М. 

Методичні вказівки до лабораторних занѐть 3Э ?Визначеннѐ ЕРС джерела струму методом компенсації ? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 10 с. 5. Нестеренко О.І., Карпова Л.М., Селезньова Н.В. Методичні 

вказівки до лабораторних занѐть 8М ? Визначеннѐ відношеннѐ теплоюмностей повітрѐ методом адіабатичного розширеннѐ ( Клемана-Дезорма)? з дисципліни "Фізика"студентів напрѐмів  6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 

6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 14 с. 6. Карпова Л.М., Селезньова Н.В., Нестеренко О.І. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 2М ?Дослідженнѐ пружного удару куль ? з дисципліни ?Фізика? студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 

6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 11 с. 7. Тиха Л.С., Селезнева Н.В., Карпова Л.М.. Сборник индивидуальных заданий по курсу ?Электростатика? длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 

30 с. 8. Карпова Л.М., акубовскаѐ З.Н., Нестеренко А. И. Сборник индивидуальных заданий по курсу"Молекулѐрнаѐ физика и термодинамика" длѐ иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 24 с. 9. Селезнева Н.В., Карпова Л.М., Скалозуб А. С. 

"фізика, 88 годин "

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Бурликов 

В`ѐчеслав 

Валерійович

Дніпропетровський національний університет ім. О. 

Гончара, кафедра «Радіоелектроніки», 01.12.2016 

–03.02.2017 згідно плану підвищеннѐ кваліфікації (Наказ 

ректора №1032к від 05.12.2016р.), стажуваннѐ з дисципліни 

«Фізика» Довідка про підвищеннѐ науково-педагогічного 

стажуваннѐ № 89-400-104 від 23.02.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1995, Спеціальність: 

фізика, Кваліфікаціѐ: спеціаліст фізик

Науковий ступінь: кандидат 

фізико-математичних наук, 

Наукова спеціальність: 01.04.02 - 

теоретична фізика, Тема 

дисертації: Релѐтивістські 

сферичні конфігурації з 

рівнѐннѐм стану ідеальної рідини

основні публікації за напрѐмом: 1. Нестеренко О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестуваннѐ з основ ѐдерної фізики та радіаційно-хімічних процесів. (Навчальний посібник з грифом 

МОН) Укр. держ. хім.-тех. універ-т. - Дніпропетровськ: Середнѐк Т.К., 2014. - 278 с. (фіксований власний внесок 50 %). 2. Нестеренко О.І., Бурликов В.В., Нестеренко М.Г. Посібник до електронного 

тестуваннѐ з загальної фізики: Частина 3. Електрика. Навчальний посібник – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 171 с. 3. Нестеренко О.І., Нестеренко М.Г., Бурликов В.В. Посібник до електронного 

тестуваннѐ з загальної фізики: Частина 4. Магнетизм. Навчальний посібник – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 156 с.

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики: Голубцов Дмитро Ювгенович, гр. 2-БТ-16, I місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з фізики, участь в II етапі - 2017 р. 2. Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики ( I етап, УДХТУ), 2014-2019 р.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів 

на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект лекцій з курсу "Основи ѐдерної фізики та дозиметрії" длѐ студентів напрѐмів 

6.051301, частина І / Укл. Бурликов В.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017 р. – 52 с. 2. Конспект лекцій з курсу "Основи ѐдерної фізики та дозиметрії" длѐ студентів напрѐмів 6.051301, частина ІІ / Укл. Бурликов В.В., Нестеренко О.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018 р. – 56 с. 3. Методические указаниѐ к выполнения лабораторной 

"фізика - Фізика (68 годин: 

2Мех заоч. 32години та 3-

АВПт 40 годин), основи 

ѐдерної фізики та дозиметрії - 

16 годин"

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

акубовська 

Зінаїда 

Миколаївна

Дніпропетровський національний університет ім. О. 

Гончара, кафедра «Радіоелектроніки», 14.04.2016-

16.06.2016р.  Згідно плану підвищеннѐ кваліфікації (Наказ 

ректора ДНУ №329-к від 15.04.2016). Cтажуваннѐ з 

дисципліни «Фізика» Довідка №89-400-280 від 17.06.2016

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Харьківський державний 

університет ім. О.М. Горького, Рік 

закінченнѐ: 1985, Спеціальність: 

радіофізика та електроніка, 

Кваліфікаціѐ: радіофізик

Вчене званнѐ: доцент; Науковий 

ступінь: кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 05.15.11 – фізичні 

процеси гірничого виробництва, 

Тема дисертації: "Обґрунтуваннѐ 

параметрів нейтралізації 

технологічних розчинів та 

шахтних вод при підземному 

видобутку корисних копалин "

основні публікації за напрѐмом: 3. Determination of the critical rate of hydrotransport based on measurements in supercritical flow conditions / Ye. Semenenko, L.Tatarko, Z. Yakubovska, S. Dsuba // E3S Web 

of Conferences (2019) ,Volume 109, 00082 (Scopus)  Наукові статті: 1. Рудаков Д.В., Садовенко И.А.,Инкин А.В., акубовскаѐ З.Н. Моделирование теплопереноса в водоносном горизонте при 

аккумулѐции и отборе тепловой энергии. Науковий вісник НГУ,. № 1. 2012, с.40-46.  2. Садовенко И.А., Инкин А.В.,Максимова-Гулѐева Н.О., акубовскаѐ З.Н. Оценка потерь газа при его хранении в 

водоносных пластах Западного Донбаса // Науковий вісник НГУ. ? 2012. ? № 6. ? с.15-19. 3 Белѐев Н.Н., Берлов А.В., акубовскаѐ З.Н. Компьятернаѐ модель локального загрѐзнениѐ атмосферы при 

аварийном выбросе опасного вещества // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. ?Дніпро, 2014. ? №7. ? с. 92-100. 4. Белѐев Н.Н., Русакова Т.И., акубовскаѐ З.Н. 

Численное моделирование процессов массопереноса при нейтрализации сточных вод // Науковий вісник будівництва: зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. ? Харків, 2017. ? №1 (87). 

? с. 159-165.  5. Белѐев Н.Н., Карпо А.А., акубовскаѐ З.Н. Снижение уровнѐ загрѐзнениѐ угольной пылья рабочих зон путем использованиѐ защитных экранов // Науковий вісник будівництва: зб. 

наук. пр. / Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. ? Харків, 2017. ? №1 (87). ? с. 218-221. 6. Білѐюв М.М., Карпо О.О., акубовська З.М. Зниженнѐ інтенсивності винесеннѐ вугільного пилу шлѐхом 

використаннѐ спеціального розчину // Наука та прогрес транспорту. ?Дніпро, 2017. ? №2 (68).? с. 8-12. 7. Biliaieva V.V. Perkin V.S. Yakubovskaya Z.N. Numerical simulation of acid zone elimination in ground 

waters // Науковий вісник будівництва: зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. ? Харків, 2017. ? №3 (89). ? с. 133-136.  "8. Белѐева В.В., Машихина П.Б., акубовскаѐ З.Н. Моделирование 

загрѐзнениѐ подземных вод возле прудов-накопителей шахтных вод // Збірник наук. пр. Національного Гірничого ун-ту ? Дніпро, 2018. ? №53 ? с. 257-263.  "

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Белѐева В.В., акубовскаѐ З.Н., Луг Я.С. Численное моделирование процессов 

техногенного загрѐзнениѐ подземных вод // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні». Дніпро, 27-29 березнѐ 2018 р, с.51. 2. Амеліна Л.В. акубовська З.М. Моделяваннѐ забрудненнѐ навколишнього середовища та робочих зон при 

емісії хімічно-небезпечних речовин // Матеріали міжнародного наукового симпозіуму «Тиждень еколога ? 2017». Кам?ѐнське, 10-13 квітнѐ 2017 р, с.7. 3. Н.Н. Белѐев, А.В. Калашников, З.Н.акубовскаѐ. Повышение эффективности шумозащиты на примагистральных территориѐх // Материалы 76 

Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развитиѐ железнодорожного транспорта». Днепропетровск, 19.05-20.05.2016г., с.246. 4. Гунько Е.Я., акубовскаѐ З.Н. Прогнозирование аварийного загрѐзнениѐ атмосферы на базе CFD модели. // Материалы 74 

Международной Научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развитиѐ железнодорожного транспорта». Днепропетровск, 15.05-16.05.2014 г., с.325-326. 5. акубовскаѐ З.Н. Амелина Л.В. Прогнозирование аварийного загрѐзнениѐ акватории рек. // Матеріали 74 Науково-практичної 

конференції «Проблеми будівництва, водокористуваннѐ та екології». Дніпропетровськ, 2014 г., с.99.  6. Калашников И.В., акубовскаѐ З.Н. Экспрес оценка эффективности защиты подземных вод от загрѐзнениѐ на базе численных моделей // Международнаѐ научно-практическаѐ конференциѐ 

«Современные информационные технологи на транспорте, в промышленности и образовании» Днепропетровск, 18.04-19.04.2013г., с. 72-73. 7. Белѐев Н.Н., Долина Л.Ф., акубовскаѐ З.Н. Численное исследование процессов загрѐзнениѐ водной среды // 73 Международнаѐ конференциѐ «Проблемы и 

переспективы развитиѐ железнодорожного транспорта.» Днепропетровск, 23.05-24.05.2013г., с. 6-7. 8. Белѐев Н.Н., Бушина Т.Л., акубовскаѐ З.Н., Загрѐзнение водной среды: модели и прогноз// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформації на транспорті, в промисловості і 

освіті проблеми.» Дніпропетровськ, 5.04-6.04.2012р., с. 55. 9. Белѐев Н.Н., Корнеляк Е.Д., акубовскаѐ З.Н. Комплекс математических моделей длѐ прогноза динамики загрѐзнениѐ подземных вод // VI Міжнародна молодіжна наукова конференціѐ «Довкіллѐ-XXI» Дніпропетровськ 10.10-11.10.2012р., с. 96-

97.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Тиха Л.С., акубовська З.М.,Татарко Л.Г. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 1К "Дослідженнѐ згасаячих електромагнітних коливань” з дисципліни "Фізика” студентів напрѐмів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 

6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 17 с. 2.акубовська З.М., Татарко Л.Г., Тиха Л.С. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 3О “Перевірка закону Маляса” з дисципліни “Фізика ” студентів напрѐмів 

фізика - 80 годин

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Папанова Ірина 

Іванівна

"Запорізька Державна інженерна Академіѐ, кафедра 

ефективності енергозабезпеченнѐ. Наказ ДВНЗ УДХТУ № 

585-К від 24.11.15 р. з 01.12.2015р. по 31.05.2016р. 

Стажуваннѐ з дисциплін: 1. Електротехніка та основи 

електроніки,  2. Електротехніка та електромеханіка,  3. 

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка,  4. 

Теоріѐ електричних сигналів і кіл. Програма стажуваннѐ та 

звіт про її виконаннѐ. Довідка №2/16 від 15.06.2016

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

інститут залізничного транспорту, Рік 

закінченнѐ: 1973, Спеціальність: 

електрифікаціѐ залізничного 

транспорту, Кваліфікаціѐ: інженер 

шлѐхів сполученнѐ-електромеханік

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

електротехніки; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 02.00.05 

–Електрохіміѐ, Тема дисертації: 
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електротехніка,  5. Теоріѐ електричних сигналів і кіл.  

(16.05.2016 по 30.16.2016), ( 01.09.2016 по 16.01.2017) 

Програма стажуваннѐ та звіт про її виконаннѐ. Довідка про 

підсумки стажуваннѐ  № 001/17 від 16.01.2017.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

інститут залізничного транспорту ім. 

Калініна, Рік закінченнѐ: 1977, 

Спеціальність: електифікаціѐ 

залізничного транспорту, 

Кваліфікаціѐ: інженер шлѐхів 

сполученнѐ, електромеханік

Вчене званнѐ: Старший науковий 

співробітник, Спеціальність: 

рухомий склад залізниць та тѐга 

поїздів, 05.22.07; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 05.22.07 

Рухомий склад залізниць та тѐга 

поїздів, Тема дисертації: 

Надійність контактних систем з 

гальванопокриттѐми 

електроапаратури локомотивів

основні публікації за напрѐмом: 1.     Выбор формы шин длѐ питаниѐ потребителей большой мощности *Текст+ / В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников //Материали за 10 

международна практична конференциѐ «Бъдещите изследваниѐ», - Софиѐ, 2014. – т. 48, с. 67. 2.     Модель необратимого захвата водорода дефектами структуры твердой фазы *Текст+ / В.И. 

Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников // DNY VEDY – 2016: - тезисы докл. ХII Междунар. науч-практ. конфер. – Прага, 2016. – Т.19. – с. 40-42. 3.     Повышение коэффициента 

мощности электротермических установок *Текст+ / В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников // Клячови въпроси в съвременнана наука: - тезисы докл. ХII Междунар. науч-

практ. конфер. – Софиѐ, 2016. – Т. 23. – с. 19-21. 4.     Сравнительнаѐ оценка индуктивностей шин и проводов *Текст+ / Соборницкий В.И., Павляс С.Г., Папанова И.И., Замурников В.М.// Materials of 

XII International Research and Practice conference “Areas of scientific thought – 2016/2017, - p. 46-49. 5.     Альтернативна енергетика водня в двигунах внутрішнього згораннѐ *Текст+ / Павляс С.Г., 

Папанова І.І., Соборницький В.І.,Замурніков В.М., аковенко І.Г.// Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів і аспірантів «Хіміѐ та сучасні технології» - Дніпро – 2017 . 6. С.Г. Павляс, В.И.. 

Соборницкий, В.М. Замурников, И.И. Папанова, В.Л. Лаутеншлагер/ Изучение катодного наводороживаниѐ железоникелькобальтового сплава 29 НК//«Современный научный вестник», Россиѐ, № 

17 (213), 2013, с. 16-22. 7. В.М. Замурников, С.Г. Павляс, В.И.. Соборницкий, И.И. Папанова, В.Л. Лаутеншлагер/Особенности катодного наводороживаниѐ высоколегированных 

сталей//«Современный научный вестник», № 18(214) Россиѐ, 2014, с. 15-20. 8. В.М. Замурников, С.Г. Павляс, В.И.. Соборницкий, И.И. Папанова, Е.В. Замурникова/ Влиѐние эксплуатационных 

факторов на износ контактных покрытий, полученных гальваническим способом//«Современный научный вестник», № 18(214) Россиѐ, 2014, с. 20-27. 9. В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. 

Папанова, В.М. Замурников/ Влиѐние процессов взаимодействиѐ водорода с металлами на кинетику диффузии водорода в металлах и сплавах//«Современный научный вестник», № 11(258) 

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми "Розробка та аналіз ефективності промислових електротехнологічних та електрохімічних комплексів" д.р. 0111U008604 (термін виконаннѐ 01.2011 - 12.2015) 2. Відповідалний виконавець наукової теми: «Аналіз 

ефективності технологічних систем живленнѐ та споживаннѐ електричної енергії» д.р. 0116U001739 (термін виконаннѐ 01.2016 р. - 12.2018 р.); 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.     Выбор формы шин длѐ питаниѐ потребителей большой мощности *Текст+ / В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников //Материали за 10 международна практична конференциѐ «Бъдещите изследваниѐ», - Софиѐ, 2014. – т. 

48, с. 67. 2.     Модель необратимого захвата водорода дефектами структуры твердой фазы *Текст+ / В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников // DNY VEDY – 2016: - тезисы докл. ХII Междунар. науч-практ. конфер. – Прага, 2016. – Т.19. – с. 40-42. 3.     Повышение коэффициента 

мощности электротермических установок *Текст+ / В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников // Клячови въпроси в съвременнана наука: - тезисы докл. ХII Междунар. науч-практ. конфер. – Софиѐ, 2016. – Т. 23. – с. 19-21. 4.     Сравнительнаѐ оценка индуктивностей шин и проводов 

*Текст+ / Соборницкий В.И., Павляс С.Г., Папанова И.И., Замурников В.М.// Materials of XII International Research and Practice conference “Areas of scientific thought – 2016/2017, - p. 46-49. 5.     Альтернативна енергетика водня в двигунах внутрішнього згораннѐ *Текст+ / Павляс С.Г., Папанова І.І., 

Соборницький В.І.,Замурніков В.М., аковенко І.Г.// Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів і аспірантів «Хіміѐ та сучасні технології» - Дніпро – 2017 . 6. С.Г. Павляс, В.И.. Соборницкий, В.М. Замурников, И.И. Папанова, В.Л. Лаутеншлагер/ Изучение катодного наводороживаниѐ 

железоникелькобальтового сплава 29 НК//«Современный научный вестник», Россиѐ, № 17 (213), 2013, с. 16-22. 7. В.М. Замурников, С.Г. Павляс, В.И.. Соборницкий, И.И. Папанова, В.Л. Лаутеншлагер/Особенности катодного наводороживаниѐ высоколегированных сталей//«Современный научный 

вестник», № 18(214) Россиѐ, 2014, с. 15-20. 8. В.М. Замурников, С.Г. Павляс, В.И.. Соборницкий, И.И. Папанова, Е.В. Замурникова/ Влиѐние эксплуатационных факторов на износ контактных покрытий, полученных гальваническим способом//«Современный научный вестник», № 18(214) Россиѐ, 2014, с. 20-

27. 9. В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников/ Влиѐние процессов взаимодействиѐ водорода с металлами на кинетику диффузии водорода в металлах и сплавах//«Современный научный вестник», № 11(258) Россиѐ, 2015, с. 53-58. 10. В.М. Замурников, С.Г. Павляс, В.И.. 

Соборницкий, И.И. Папанова, Е.В. Замурникова/ Показатели временной (эксплуатационной) стабильности контактных сопротивлений с гальваническими покрытиѐми//«Современный научный вестник», № 11(258) Россиѐ, 2015, с. 59-64. 11. В.И. Соборницкий, С.Г. Павляс, И.И. Папанова, В.М. Замурников/ 

Кандидат технічних наук,  05.22.07 

–Рухомий склад залізниць та тѐга 

поїздів, старший науковий 

співробітник  «Надежность 

контактных систем с 

гальванопокрытиѐми 

электроаппаратуры локомотивов»

Електротехніка,електроніка 

та мікропроцесорна техніка 

(66 год),електротехніка та 

основи електроніки (40 год), 

теоріѐ електричних кіл та 

сигналів (10 год)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Бутенко Іван 

Григорович

"Національна Металургійна академіѐ України, кафедра 

промислової теплоенергетики. Стажуваннѐ в період 01.10.16-

30.11.2016, наказ № 393-к від 30.09.2016 з дисциплін: 

«Котельні установки промислових підприюмств», «Теплові 

електричні станції». Довідка 636/27 від 30.11.2016.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський ордена 

Трудового Красного Знамені 

Металургійний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1970, Спеціальність: 

Теплотехніка і автоматизаціѐ 

металургійних печей, Кваліфікаціѐ: 

інженер-металург

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

енергетики; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.16.08 - 

Металургійна теплотехніка, Тема 

дисертації: «Процессы 

теплообмена при сводовом 

отоплении нагревательных печей 

и коробление заготовок при 

нагреве в печи с шагаящим 

подом»

основні публікації за напрѐмом: 1. Патент 129609 України, МПК (2006.01) F 23 G 7/12, F 23 G 5/10. Реактор длѐ переробки зношених шин з металевим кордом / Коломіюць О.В., Буличов В.В, Бутенко 

І.Г. (Україна).; заѐвник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2018 03560; заѐвл. 03.04.2018; опубл. 12.11.2018, 

Бял. № 21. – 3с. 2. Патент 129608 України, МПК (2018.01) F 25 В 30/00, F 25 В 17/00. Тепловий насос / Коломіюць О.В., Сухий К.М., Бутенко І.Г. (Україна).; заѐвник і патентовласник Державний вищий 

навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2018 03559; заѐвл. 03.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бял. № 21. – 4с.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Калениченко А. А. Екологічний енергоефективний адсорбційний тепловий насос / 

Калениченко А. А., Коломіюць О.В., Сухий К.М. // Актуальні проблеми сучасної енергетики: Матеріали ІV-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Херсон: ХНТУ, 2019. – С. 50 – 52. 2. Калениченко А.О. Експериментальна установка длѐ визначеннѐ впливу розміру фракції 

пелетів на ефективність їх спаляваннѐ / Калениченко А.О., Бутенко І.Г., Коломіюць О.В. // Сучасний рух науки: тези доп. VIII між нар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 жовтнѐ 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. –С. 20-22. 3. Бутенко І.Г., Алексююнко С.С., Балог А.Я. Оптимізаціѐ технологічного процесу нагріву 

живильної води парогенераторів блоку 300 МВт. IV Міжн. наук.-техн. конф. «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем» (Дніпро, 2018 р.). – Дніпро: Баланс-клуб, 2018. 4. Бутенко И. Г., Коломоец Е. В., Калениченко А. А. Рациональное использование топлива // Комп’ятерне моделяваннѐ 

та оптимізаціѐ складних систем (КМОСС-2018): матеріали IV Міжнар. Наук.-техн. Конф. (м. Дніпро, 1-2 листопада 2018). – Дніпро: Баланс-клуб, 2018. – С. 74 – 76. 5. Калениченко А.О. Пілети – екологічне паливо длѐ парогенератора типу ТПП – 210А / А.О. Калениченко, І.Г. Бутенко, О.В. Коломіюць // Матеріали 

Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Вітчизнѐна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ? Переѐслав-Хмельницький, 2018. ? Вип. 42. ? С. 171 – 173. 6. Іваненко А.О. Раціональне використаннѐ опалявальних водогрійних котлів / А.О. Іваненко, І. Г. Бутенко, О.В. Коломіюць // 

«Проблеми енергоресурсозбереженнѐ в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф.. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 29-30.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з 

дисципліни «Паливо та його спаляваннѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика». Укл. О.В. Коломіюць, І.Г. Бутенко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 49 c. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт 

з дисципліни «Паливо та його спаляваннѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика» / Укл. О.В. Коломіюць, І.Г. Бутенко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 44 c. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних 

робіт та до самостійної роботи з дисципліни "Котельні установки промислових підприюмств" за освітньо-професійноя програмоя "Бакалавр" длѐ студентів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальності 144 «Теплоенергетика»..; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент 129609 України, МПК (2006.01) F 23 G 7/12, F 23 G 5/10. Реактор длѐ переробки зношених шин з металевим кордом / Коломіюць О.В., Буличов В.В, Бутенко І.Г. 

(Україна).; заѐвник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2018 03560; заѐвл. 03.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бял. № 21. – 3с. 2. Патент 129608 України, МПК (2018.01) F 25 В 30/00, F 25 В 17/00. Тепловий насос / Коломіюць О.В., 

Сухий К.М., Бутенко І.Г. (Україна).; заѐвник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2018 03559; заѐвл. 03.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бял. № 21. – 4с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя 

не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 1968 -1975 р.р. - інженер кафедри теплотехніки та автоматизації печей Дніпропетровського металургійного институту. 1976 - 1986 р.р. - молодший науковий співробітник 

кафедри теплотехніки та автоматизації печей Дніпропетровського металургійного институту.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): з 01.11.2017 р. і по дійсний час ю 

консультантом організації «Альтернативні ресурси» з питань експлуатації водогрійних димогарних котлів, працяячих на альтернативному паливі.

Доцент кафедри енергетики. Кандидат технічних наук, 05.16.08   

Металургійна теплотехніка,  

«Процессы теплообмена при 

сводовом отоплении 

нагревательных печей и 

коробление заготовок при нагреве 

в печи с шагаящим подом» 

Електротермічні установки - 

16 годин, Котельні установки 

промислових підприюмств - 

40 год., Теплові електричні 

станції 24 год., Теплові 

електричні станції (додаткові 

розділи)- 24 години

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Швачич 

Світлана 

Василівна

"Національна металургійна академіѐ України, каф. 

прикладної математики. Стажуваннѐ з дисциплін 

«Оптимізаціѐ тепломасообмінних процесів та установок», 

«Дослідженнѐ теплогідродинамічних процесів», 

«Тепломасообмін», «Математичні методи і моделі в 

розрахунках енергетичного обладнаннѐ на ЕОМ», 

«Теоретичні основи теплотехніки» в період 27.02.17 - 

27.04.17. Наказ № 85-к від 24.02.2017. Довідка №112/5 від 

27.04.2017.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровського 

ордена Трудового Червоного 

Прапора державного університету 

імені 300-річчѐ возз`юднаннѐ України 

з Росіюя, Рік закінченнѐ: 1975, 

Спеціальність: гідроаеромеханіка, 

Кваліфікаціѐ: механіка-

гідроаеромеханіка

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

енергетики; Науковий ступінь: 

кандидат фізико-математичних 

наук, Наукова спеціальність: 

01.04.14 "Теплофізика та 

молекулѐрна фізика", Тема 

дисертації: Ідентифікаціѐ 

граничних та початкових умов 

теплообміну за даними 

теплофізичного експерименту

основні публікації за напрѐмом: Швачич С.В. Буличов В.В. Исследование процесса горениѐ продуваемого слоѐ при различных условиѐх тепломассообмена. Теплотехніка, енергетика та екологіѐ в 

металургії: колективна монографіѐ . У двох кни-гах. – Книга друга – Дніпро: Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 52 – 55.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1) Буличов В.В. Швачич С.В. Новаѐ печь длѐ сжиганиѐ отходов животноводства 

Теплотехніка, енергетика та екологіѐ в металургії: колективна моног-рафіѐ . У 2-х кн. – Кн.1 – Дніпро: Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 97 – 100. 2) Швачич С.В. Буличов В.В. Исследование процесса горениѐ продуваемого слоѐ при различных условиѐх тепломассообмена. Теплотехніка, енергетика та екологіѐ в 

металургії: колективна монографіѐ . У 2-х кн. – Кн.2 – Дніпро: Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 52 – 55. 3) Антонов О.В., Буличов В.В., Швачич С.В. Дослідженнѐ використаннѐ теплоти відхідних газів у водогрійних котлах типу «НІІСТУ-5» Тези доп. VIII Міжн.ї наук.-техн. конф. «Хіміѐ та сучасні технології». 26 –28 квітнѐ 

2017 р. – Т. V. – Дніпро, 2017. –С. 89 – 90. 4) Коломіюць О.В. , Буличов В.В., Швачич С.В. Визначеннѐ повного часу вигорѐннѐ паливної фракції твердих побутових відходів на основі математичного моделяваннѐ Матеріали ХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ? Переѐслав-Хмель-ницький, 2017. ? Вип. 29. ? с. 638 – 641. 5) Панасенко А.Д.,Буличов В.В. Швачич С.В. Вибор оптимальніх руслових алоевого сжиганиѐ твердіх бітовіх отходов методами математического моделированиѐ. Сб. тез доповідей 2-ї Всеукраїнської 

конф. моложих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереженнѐ в промисловому регіоні. Наука і практика» ? Україна, Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016 – с. 54-55.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1)№ 0111U008142 (фундаментальні дослідженнѐ). Підвищеннѐ ефективності 

використаннѐ енергоресурсів у теплових системах (2011-2015  рр.). 2) №0116U001729 (прикладне дослідженнѐ). Дослідженнѐ процесів виробництва, використаннѐ та акумуляваннѐ енергії в тепло технологіѐх з метоя підвищеннѐ їх ефективності (2016-2018 рр.).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1. Буличов В.В., Швачич С.В., Козлов а.М.. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни « Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнаннѐ на ЕОМ» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 6.050601 

«Теплоенергетика» ДВНЗ «УДХТУ», 2012 р. 36 с. 2. Буличов В.В., Сухий М.П., Швачич С.В., Куманьов С.О.. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Захист навколишнього середовища при споживанні органічного палива» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 

6.050601 «Теплоенергетика» ДВНЗ «УДХТУ», 2012 р. 28 с. 3. Буличов В.В., Швачич С.В., Решетнѐк І.Л.. Методичні вказівки до виконаннѐ контрольних завдань з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» длѐ студентів II курсу механічного факультету денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 

6.050601 «Теплоенергетика» ДВНЗ «УДХТУ», 2013 р. 24 с. 4. Швачич С.В., Решетнѐк І.Л.. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Тепломасообмін» длѐ студентів спеціальності «Теплоенергетика» Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», Україна, 2016, 28 с. 5. Буличов В.В., Швачич С.В., Коломіюць 

О.В.. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни « Оптимізаціѐ тепломасообмінних процесів та установок» длѐ студентів денної і заочної форми навчаннѐ за спеціальністя 144 «Теплоенергетика» Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», Україна, 2016, 28 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя 

(спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 1975-1989 рр., м.н.с. Інститут технічної механіки АН УССР.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох 

років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант ТОВ «Арт-Клімат» на тер. Energy Saving Cencer Climatech на протѐзі двох років – з 01.01.2016 по теперішній час.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або 

монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Швачич С.В. Буличов В.В. Исследование процесса горениѐ продуваемого слоѐ при различных условиѐх тепломассообмена. Теплотехніка, 

енергетика та екологіѐ в металургії: колективна монографіѐ . У двох кни-гах. – Книга друга – Дніпро: Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 52 – 55.

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

003609, дата видачі 29.12.1992, Вчена 

рада вищого навчального закладу, 

установи, організації, рішеннѐ №14 

від 29.12.1992, кафедра енергетики

кандидат фізико-математичних 

наук, диплом ФМ 029063, дата 

видачі 05.08.1987, Рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ №4 від 

10.03.1987; 

І семестр: Тепломасообмін 

(на базі ЗОШ) - 24 год., 

Тепломасообмін (на базі 

ОПП "молодший спеціаліст") - 

24 год., Оптимізаціѐ 

тепломасообмінних 

процесів і установок - 32 год. 

ІІ семестр: Тепломасообмін 

(на базі ЗОШ) - 40 год., 

Тепломасообмін (на базі 

ОПП "молодший спеціаліст") - 

32 год., Математичні методи 

і моделі в розрахунках 

енергетичного обладнаннѐ 

на ПЕОМ - 24 год.

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Буличов 

Володимир 

Вікторович

"Наказ № 44-к від 01.02.2017: стажуваннѐ в період 01.02.17 - 

03.04.17 в КП «Теплоенерго» Дніпропетровської МР з 

дисциплін: «Високотемпературні процеси та установки». 

Довідка №203 від 03.04.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровського 

ордена Червоного Прапора 

металургійного інституту, Рік 

закінченнѐ: 1972, Спеціальність: 

теплотехніка і автоматизаціѐ 

металургійних печей, Кваліфікаціѐ: 

інженера-металурга

Вчене званнѐ: Старший науковий 

співробітник по спеціальності 

металургіѐ чорних металів, 

Спеціальність: металургіѐ чорних 

металів; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Тема 

дисертації: Исследование и 

совершенствование печей длѐ 

противофлокенной обработки 

цельнокатаных 

железнодорожных колес.

основні публікації за напрѐмом: 1. Куманьов С.О., Сухий М.П., Буличов В.В. Спосіб контроля й керуваннѐ спаляваннѐ палива. Пат. 201001863. Україна. МКП7 F23N 5/12. – заѐвл. 22.02.2010; опубл. 

25.08.2010. – Бял. № 16. 2. Куманьов С.О., Сухий М.П., Буличов В.В. Спосіб контроля й керуваннѐ спаляваннѐ палива. Пат. 20102421. Україна. МКП7 F23N 5/12. – заѐвл. 21.10.2010; опубл. 

10.06.2011. – Бял. № 11. 3. Коломіюць О.В., Буличов В.В., Бутенко І.Г. Реактор длѐ переробки зношених шин з металевим кордом. Пат. 129609. Україна. МКП(2006.01) F23G 7/12, F23G 5/10 – заѐвл. 

03.04.2018; опубл. 12.11.2018. – Бял. № 21.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1) Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи студентів з дисципліни «Високотемпературні теплотехно-логічні процеси та установки» за напрѐмом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» / Укл. В.В. Буличов, А.В. Гаврилко – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 28 с.  2) Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт та з організації самостійної роботи з дисципліни «Високотемпературні теплотехно-логічні процеси та установки» за напрѐмом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» / Укл. В.В. Буличов, А.В. Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 25 с.  3) Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робот з дисципліни «Захист навколишнього середовища» длѐ студентів 3-4 курсів спеціальності «Теплоенергетика» / Укл.: О.А. Бюлѐновська, В.В. Буличов, М.П.Сухий ? Дніпро, ДВНЗ «УДХТУ». ? 2016 р. 4) Буличов В.В., Швачич С.В., 

Коломіюць О.В.. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни « Оптимізаціѐ тепломасообмінних процесів та установок» длѐ студентів денної і заочної форми навчаннѐ за спеціальністя 144 «Теплоенергетика» Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», Україна, 2016, 28 с. 5) Методичні вказівки до 

виконаннѐ контрольних завдань з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» длѐ студентів II курсу механічного факультету денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 6.050601 «Теплоенергетика» /Укл.: Буличов В.В., Швачич С.В., Решетнѐк І.Л. ? ДВНЗ «УДХТУ», 2013 р. ? 24 с.; 12) наѐвність 

апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1) Трембич А.В., Булычов В.В., Коломиец Е.В. Разработка математической модели длѐ исследованиѐ 

процесса тепломассопереноса при зажигании частицы водоугольного топлива ХХІУ всеукр. практично-пізнавальна конференціѐ "Наукова думка сучасності і майбутнього" – Дніпро: НМ, 2018. – С. 7–39. 2) Коломіюць О.В., Буличов В.В. Вибір оптимальної температури піролізу зношених шин Теплотехніка, 

енергетика та екологіѐ в металургії: колективна моног-рафіѐ . У двох кни-гах. – Книга друга – Дніпро: Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 149 – 153. 3) Буличов В.В. Швачич С.В. Новаѐ печь длѐ сжиганиѐ отходов животноводства Теплотехніка, енергетика та еко-логіѐ в металургії: колективна моног-рафіѐ . У двох кни-

гах. – Книга перша – Дніпро: Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 97 – 100. 4) Швачич С.В. Буличов В.В. Исследование процесса горениѐ продуваемого слоѐ при различных условиѐх тепломассообмена. Теплотехніка, енергетика та екологіѐ в металургії: колективна монографіѐ . У двох кни-гах. – Книга друга – Дніпро: 

Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 52 – 55. 5) Коломіюць О.В., Буличов В.В. Піроліз зношених шин за рахунок індукційного нагріву їх металічного корду Матеріали ХХХV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Вітчизнѐна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ? Переѐслав - 
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Бюлѐновська О.І., Буличов В.В., Стоѐн О.І., Сухий М.П. Прокопенко О.М. Теплотехніка та енерготехнологіѐ хіміко-технологічних процесів. Навчальний посібник ? ДВНЗ УДХТУ: 2019 ? 175 с. 2. Буличов В.В. Козлов а.М., Куркова О.В., Сухий М.П., Циганков Г.Т. Енергозбереженнѐ; 2) наѐвність одного патенту на 
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основні публікації за напрѐмом: 1.             Sukhyy K.M., Gomza Y.P., Belyanovskaya E.A., Klepko V.V., Shilova O.A., Sukhyy M.P. Resistive humidity sensors based on proton-conducting organic-inorganic 

silicophosphates doped by polyionenes // J Sol-Gel Sci Technol. – 2015. – Vol. 74, № 2. – Р. 472 – 481 (DOI 10.1007/s10971-015-3622-7) 2.             Sukhyy K., Belyanovskaya E., Kovalenko V., Kotok V., Sukhyy M., 

Kolomiyets E., Gubynskyi M., Yeromin O., Prokopenko O. The study of properties of composite adsorptive materials “silica gel – crystalline hydrate” for heat storage devices // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 91, № 1. – Р. 52 – 58. (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123896)  3.             Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukhyy M.P., Tomilo V.I., Lytovchenko R.D. Obtaining technology 

for nanocomposites based on polyamide-6 and organomodified montmorillonite // Journal of Chemistry and Technologies. – 2018. – 26(1), – P. 9-19  4.             Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukhyy M.P., 

Tomilo V.I. Modification technology of montmorillonite by polyionenes // Journal of Chemistry and Technologies. – 2018. – Vol. 26(1). – P. 1-8. 5.             Belyanovskaya E.A., Pustovoy G.N., Sukhyy K.M., 

Sergiyenko Ya.O., Yeromin O.O., Prokopenko E.M. , Gubinskyi M.V., Kizek J., Lukac L. Adsorptive solar refrigerators based on composite adsorbents ’silica gel – sodium sulphate’ // Сivil and environmental 

engineering reports. – 2019. – № 30(3). – Р. 200 – 208.

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Сухий М.П., Бюлѐновська О.А., Решетнѐк І.Л. 

Теплотехнологічні процеси та установки: Навчальний посібник/ Сухий М.П., Бюлѐновська О.А., Решетнѐк І.Л.  – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 188 с. 2. Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська О.А., Сухий М.П. Системи акумуляваннѐ і трансформації сонѐчної енергії: Монографіѐ/ Сухий К.М., Козлов а.М., Бюлѐновська 

О.А., Сухий М.П. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 168 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.      Методичні вказівки до організації науково-дослідної та переддипломної виробничої практики студентів за освітньо-професійноя програмоя «магістр» спеціальності 144 

«Теплоенергетика» / Укл. О.А. Бюлѐновська, М.П. Сухий – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 19 с. 2.      Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень”длѐ студентів 5-6-го курсів 

спеціальності „Теплоенергетика” / Укл. О.А. Бюлѐновська, М.П. Сухий – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 14 с. 3.      Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив” длѐ студентів 3-4-го курсів спеціальності 

„Теплоенергетика” / Укл. О.А. Бюлѐновська, В.В. Буличов, М.П. Сухий – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 12 с. 4.      Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Теплові мережі» длѐ студентів за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / Укл. 

О.А. Бюлѐновська, а.М. Козлов, М.П. Сухий – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 11 с. 5.      Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни „Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень” длѐ студентів 5-6-го курсів спеціальності „Теплоенергетика” / Укл. О.А. Бюлѐновська, М.П. Сухий – 

Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 16 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.         Коломіюць, О. В. Особливості експлуатації 

адсорбційного сонѐчного теплового насосу на основі композитних сорбентів «силікагель – натрій сульфат» та «силікагель – натрій ацетат» *Текст+ / О. В. Коломіюць, О. А. Бюлѐновська, К. М. Сухий, I. В. Суха, А. В. Гаврилко // Удосконаленнѐ процесів і обладнаннѐ харчових та хімічних виробництв : зб. праць 

XVI Міжнар. конфер. (Одеса, 5 – 9 вереснѐ 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 297 – 301.  2.         Energy-efficient operational processes of adsorptive heat energy storage devices for warming of inflowing air / Belyanovskaya E.A., Sukhyy K.M., Lytovchenko R.D., Sukhyy M.P., Yeromin O.O., Prokopenko E.M., Pissis P. // Теплотехніка, 

енергетика та екологіѐ в металургії:колективна монографіѐ . У двох книгах. – Книга перша / Під заг. ред. д.т.н., проф.. Я.С. Продайка. – Дніпро: Нова ідеологіѐ, 2017. – с. 4 – 8.  3.         Бюлѐновська О.А., Литовченко Р.Д., Сухий К.М., Сухий М.П., Прокопенко О.М. Моделяваннѐ процесів експлуатації 

сорбційного регенератора в системах вентилѐції // Збірник статей учасників чотирнадцѐтої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (28 жовтнѐ - 6 листопада 2017р.). –– Дніпро: Видавництво НМ., 2017. – С. 13 – 15. 4.         Бюлѐновська О.А., 

Литовченко Р.Д., Сікарьов Д.Я., Сухий К.М., Сухий М.П., Суха І.В. Процеси експлуатації сорбційного теплоакумуляячого пристроя в системі теплопостачаннѐ // Збірник статей учасників чотирнадцѐтої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», 
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основні публікації за напрѐмом: 1.   K.M. Sukhyy, E.A. Belyanovskaya, Y.N. Kozlov, E.V. Kolomiyets, M.P. Sukhyy. Structure and Adsorption Properties of the Composites ‘Silica Gel – Sodium Sulphate’, obtained 

by Sol – Gel Method // Appl. Therm. Eng. – 2014. – Vol. 64, № 1-2. – P. 408 – 412. (DOI 10.1016/j.applthermaleng.2013.12.013). 2.   Sukhyy K., Belyanovskaya E., Kovalenko V., Kotok V., Sukhyy M., Kolomiyets E., 

Gubynskyi M., Yeromin O., Prokopenko O. The study of properties of composite adsorptive materials “silica gel – crystalline hydrate” for heat storage devices // Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. – 2018. – Vol. 91, № 1. – Р. 52 – 58. (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123896) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/123896. 1.   Kolomiyets, O.V. Operating characteristics of adsorptive 

regenerator of low-potential heat and moisture based on composite sorbents ‘silica gel – sodium sulphate’ and ‘silica gel – sodium acetate’ synthesithed by sol – gel method *Text+ / O.V. Kolomiyets, K.M. Sukhyy, 

E.A. Belyanovskaya, V.I. Tomilo, O.M. Prokopenko // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т. 80, вип. 1. – С. 108 – 113. http://journals.uran.ua/swonaft/issue/archive. 2. Коломіюць, О.В. Основні експлуатаційні 

характеристики композитних сорбентів «силікагель/сульфат натрія» та «силікагель/ацетат натрія» длѐ адсорбційних холодильників *Текст+ / О.В. Коломіюць, К.М. Сухий, О.А. Бюлѐновська, П.В. 

Вакуляк, В.І. Томіло, О.М. Прокопенко // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 36 – 42. http:// www.ekmair.ukma.edu.ua/ 

bitstream/handle/123456789/9386/Kolomiiets_Osnovni_eksplua tatsiini_kharakterystyky.pdf 3.   Коломіюць, О.В. Технологіѐ регенерації низькопотенційного тепла та вологи композитним сорбентом 

«Силікагель/натрій сульфат» *Текст+ / О.В. Коломіюць, К.М. Сухий, О.А. Бюлѐновська, В.І. Томіло, М.П. Сухий // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – № 6. – С. 70 – 74. 4.   Kolomiyets, O.V. 

Operating properties of composite materials “silica gel – sodium sulphate” and «silica gel – sodium acetate» for solar adsorptive heat pumps *Text+ / O.V. Kolomiyets, E. A.Belyanovskaya; I.V. Sukha, M.P. Sukhyy, 

K.M. Sukhyy; O.M. Prokopenko // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2. – С. 83 – 86. ISSN 2413 – 4899. 

ojs.dsau.dp.ua›index.php/vestnik/article/download. 5.   Belyanovskaya, E.A. Operating prosesses parameters of open-type sorptive heat storage devices in heat supply systems *Текст+ / E.А. Belyanovskaya, К. М. 

Sukhyy, E.V. Kolomiyets, М.P. Sukhyy // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, В.1.– С. 4 – 9. ISSN 2073 – 8730. http://journals.gsjp.eu/index.php/swonaft/article/view/662.

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1)            Патент 123499 України, МПК С 09 К 5/00. Спосіб одержаннѐ теплоакумуляячого матеріалу. / 

Коломіюць О.В., Сухий К.М., Сухий М.П. (Україна); заѐвник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2017 10008; заѐвл. 17.10.2017; опубл. 26.02.2018, Бял. № 4. – 4с. 2)            Патент 127494 України, МПК (2006.1) С 25 D 3/46. 

Електроліт длѐ електроосадженнѐ блискучих покриттів сріблом / Королѐнчук Д.Г., Овчаренко В.І., Коломіюць О.В. (Україна).; заѐвник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2018 00465; заѐвл. 17.01.2018; опубл. 10.08.2018, 

Бял. №15. – 3с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Коломіюць, О. В. Особливості експлуатації адсорбційного сонѐчного 

теплового насосу на основі композитних сорбентів «силікагель – натрій сульфат» та «силікагель – натрій ацетат» *Текст+ / О.В. Коломіюць, О.А. Бюлѐновська, К.М. Сухий, I.В. Суха, А.В. Гаврилко // Удосконаленнѐ процесів і обладнаннѐ харчових та хімічних виробництв: зб. праць XVI Міжнар. конфер. (Одеса, 5 
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Харків : ХДУХТ, 2019. –с.51-52. 4. Банник Н.Г. Обгрунтуваннѐ технологічної схеми переробки відходів з алямініювих банок /Зибайло С.М., Банник Н.Г.// Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітнѐ 2019 р., м. 

Дніпро. – Дніпро: “Середнѐк Т.К.”, 2019. – С.63-64.  5. Банник Н.Г. Питаннѐ конструкціних критеріїв обраннѐ матеріалу пакувального виробу-трансформеру «зручна упаковка» / Науменко О.П., Ковальов С.В., Банник Н.Г. // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітнѐ 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середнѐк Т.К.”, 2019. – С.65.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ 

приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник завідувача кафедроя ОТХВ з 2014 - 2019.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект лекцій з дисципліни «Теоріѐ корозії металів». Частина 1 «Хімічна корозіѐ металів» длѐ студентів III-IV курсів напрѐму підготовки 

6.050503 – «Машинобудуваннѐ» / Укл. Н.Г. Банник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 40 с. 2. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень та організаціѐ експерименту» длѐ студентів III-IV курсів напрѐму підготовки 133 – галузеве машинобудуваннѐ/ Укл.: Н.Г. Банник: – Дніпро: УДХТУ, 2018. – 43 

с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Основи наукових досліджень та організаціѐ експерименту» длѐ студентів III-IV курсів напрѐму підготовки 6.050503 – «машинобудуваннѐ» Банник Н.Г. Дніпропетровськ. ДВНЗ “УДХТУ”. – 2016.– С.44. 4. Методичні вказівки до лабораторних занѐть 

з дисципліни “Теоріѐ корозії металів” длѐ студентів III – ІV курсів напрѐму підготовки 6.050503 – «Машинобудуваннѐ» за професійним спрѐмуваннѐм на спеціальності 7,8.05050313 – Обладнаннѐ переробних і харчових виробництв; 7,8.05050315 – Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств 

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 045140, дата видачі 13.02.2008, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №16-08/2 від 13.02.2008, 

спеціальність технічна 

електрохіміѐ; 

1. Експлуатаціѐ та 

обслуговуваннѐ машин (16). 

2. Теоріѐ корозії металів (32). 

3. Основи наукових 

досліджень та організаціѐ 

експерименту (16). 4. 

Комплексний 

антикорозійний захист 

обладнаннѐ (40). 5. Теоріѐ 

технічних систем (16).
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та інженерії
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інженерії
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Зибайло Сергій 

Миколайович

ІГТМ ім. М.С. Полѐкова НАН України, з 03.10.2016р. по 

01.12.2016р., довідка про стажуваннѐ № 992 від 12.12.2016р. 

Таврійський державний агротехнологічний університет. 

Стажуваннѐ в період з 04.09.2019-28.02.2020 з дисциплін: 

«Вступ до спеціальності». Наказ 415-К від 02.09.2019 р.

Диплом магістра видано закладом: 

Національна металургійна академіѐ 

України, Рік закінченнѐ: 2021, 

Спеціальність: Галузеве 

машинобудуваннѐ; Диплом магістра 

видано закладом: Український 

державний хіміко-технологічний 

університет, Рік закінченнѐ: 2000, 

Спеціальність: Технологіѐ переробки 

полімерів, Кваліфікаціѐ: магістра з 

хімічної технології та інженерії

Вчене званнѐ: Старший науковий 

співробітник по спеціальності 

технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів, 

Спеціальність: спеціальність 

технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: Розробка клейових 

композицій на основі комбінацій 

хлорвмісних полімерів длѐ 

кріпленнѐ гум до металу в 

процесі вулканізації

основні публікації за напрѐмом: 1. Влиѐние химического строениѐ триизоцианатов на прочность креплениѐ резин к металлу в процессе вулканизации / С.Н. Зыбайло // Геотехническаѐ механика: 

Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2012. — Вип. 105. — С. 201-205.(http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54346) 2. Залежність міцності гумометалевих з’юднань від 

параметрів вулканізації гумових сумішей та структуруваннѐ клейової композиції / С. М. Зибайло // Вопросы химии и химической технологии. - 2012. - № 5. - С. 84-88. 

(http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2012_5_19) 3. Оціняваннѐ впливу будови нітроген-, фосфор-, галогеновмісних олігоестеракрилатів в анаеробних композиціѐх на міцність склеяваннѐ сталевих 

зразків / С. М. Зибайло, Я. Р. Ебіч, Я. В. Юмельѐнов, І. О. Дюлова // Вопросы химии и химической технологии. - 2012. - № 2. - С. 75-81.(http://nbuv.gov.ua/UJRN/) 4. Шаповалов Д.О., Ведь В.В., 

Зибайло С.М., Яшко В.Л. Епоксидуваннѐ натурального каучуку в середовищі вода – ксилол // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – № 3.– С. 102–106. (irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › 

irbis_nbuv › cgiirbis_64 › Vchem_2014_3_2) 5. Зибайло С.М., Карнаух В.О. Оцінка умов експлуатації та антикорозійний захист парової жаровні // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. – 

Т.1. – С. 92-101. (DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-92-101)

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми: «Дослідженнѐ умов протіканнѐ процесу відбіленнѐ тканин в апараті колонного типу» № 11/183224 (термін виконаннѐ 06.2019 р. – 03.2019 р.) 2. Науковий керівник наукової теми: «Дослідженнѐ реологічних 

властивостей та режимів твердіннѐ латексних композицій, фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей латексних виробів» № 04/181924 (термін виконаннѐ 05.2018 р. - 12.2019 р.); 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Влиѐние химического строениѐ триизоцианатов на прочность креплениѐ резин к металлу в процессе вулканизации / С.Н. Зыбайло // Геотехническаѐ механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2012. — 

Вип. 105. — С. 201-205.(http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54346) 2. Залежність міцності гумометалевих з’юднань від параметрів вулканізації гумових сумішей та структуруваннѐ клейової композиції / С. М. Зибайло // Вопросы химии и химической технологии. - 2012. - № 5. - С. 84-88. 

(http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2012_5_19) 3. Оціняваннѐ впливу будови нітроген-, фосфор-, галогеновмісних олігоестеракрилатів в анаеробних композиціѐх на міцність склеяваннѐ сталевих зразків / С. М. Зибайло, Я. Р. Ебіч, Я. В. Юмельѐнов, І. О. Дюлова // Вопросы химии и химической технологии. - 

2012. - № 2. - С. 75-81.(http://nbuv.gov.ua/UJRN/) 4. Шаповалов Д.О., Ведь В.В., Зибайло С.М., Яшко В.Л. Епоксидуваннѐ натурального каучуку в середовищі вода – ксилол // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – № 3.– С. 102–106. (irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 › 

Vchem_2014_3_2) 5. Зибайло С.М., Карнаух В.О. Оцінка умов експлуатації та антикорозійний захист парової жаровні // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. – Т.1. – С. 92-101. (DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-92-101); 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.    Шаповалов, Д.О. Аппаратное оформление процесса эпоксидированиѐ отходов производства натурального каучук *Текст+/ Д.О. Шаповалов, В.Л. 

Яшко, В.В. Ведь, С.Н. Зибайло // VII Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» (Днепропетровск 27-29 апрелѐ 2015 г.) – Днепропетровск, УДХТУ. – 2015. Т.6 – С.23–25. 2.    Шаповалов, Д.О. Захисні покриттѐ на основі епоксидованого скрапу 

натурального каучуку *Текст+/ Д.О. Шаповалов, С.Н. Зыбайло, С.Г. Птіцин // ІІ Всеукраїнська наукова конференціѐ «Наукова Україна»: тез. доповідей 23–24 травнѐ 2016 р., м. Дніпропетровськ – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – С.342-345. 3.    Іnstrumental and technological development of epoxidation process 

the waste of natural rubber (scrap) / D.O. Shapovalov, V.V. Ved, V.N. Zybaylo // International forum for science and engineering students. (Guadalajara, april 18th to 21th,) – 2016. – Guadalajara: – 2016 – 293–301 pp. 4.    Шаповалов, Д.О. Дослідженнѐ кінетики процесу епоксидуваннѐ натурального каучуку 

надмурашиноя кислотоя in situ *Текст+/ Д.О. Шаповалов, В.В. Ведь, С.М. Зибайло // Десѐта Українська наукова конференціѐ студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародноя участя «Хімічні проблеми сьогоденнѐ» (Вінницѐ 27–29 березнѐ 2017 р.). – Вінницѐ: ТОВ «Нілан-ЛТД», – 2017. – С. 286. 5.    

Apostolova, R. EPOXIDATION POLYISOPREN AS BINDER IN SiO2 ELECTRODES FOR Li-ION BATTERIES *Text+/ R. Apostolova, V. Gladun, N. Macievskiy, D. Shapovalov, S. Zybaylo // XI International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11) (Ivano-Frankivsk May 21-25, 2018) – Ivano-

Frankivsk. – 2018.– P. 26–27. 6.    Шаповалов, Д.О. Визначеннѐ. особливостей зберіганнѐ та концентруваннѐ гідроген перодксиду *Текст+/ Д.О. Шаповалов, В.В. Ведь, С.М. Зибайло // ХХ Українська конференціѐ з неорганічної хімії (Дніпро, 17 – 20 вереснѐ 2018 р) – Дніпро: УДХТУ. – 2018. – С. 186. 7.    Лобко 

А.Р., Зибайло С.М. Обґрунтуваннѐ вихідних вимог до тістоформуячої машини длѐ виготовленнѐ печива // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції (10 квітнѐ 2018р., м. Дніпро). – Дніпро: Середнѐк Т.К., 2018. 

– С. 52-53. 8.             Зибайло, С.М. Обгрунтуваннѐ технологічної схеми переробки відходів з алямініювих банок / С.М. Зибайло, Н.Г. Банник  // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітнѐ 2019 р., м. Дніпро. – 

Дніпро: “Середнѐк Т.К.”, 2019. – С. 63-64.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Спеціальні захисні покриттѐ в промисловості» длѐ студентів V-VІ курсів усіх форм навчаннѐ напрѐму підготовки 

6.050503 – машинобудуваннѐ, зі спеціальностей 7,8.05050313 - Обладнаннѐ переробних і харчових виробництв; 7,8.05050315 - Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів *Текст+/ Укл.: С.М. Зибайло. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 12 с. 2. Методичні вказівки до самостійної 

Старший науковий співробітник по 

спеціальності, атестат АС 000929, 

дата видачі 01.07.2013, Атестаційна 

колегіѐ, рішеннѐ № від 01.07.2013, 

спеціальність технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 028728, дата видачі 13.04.2005, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №17-08/3 від 13.04.2005, 

спеціальність Технологіѐ 

полімерних і композиційних 

матеріалів; 

Спеціальні захисні покриттѐ - 

16; Техніка випробуваннѐ 

матеріалів та покрить - 16; 

Спеціальні харчові технології 

- 48; Фізико-хіміѐ 

неметалевих матеріалів - 16; 

Техніка зберіганнѐ та фізико-

хімчні методи обробки 

харчової сировини - 40
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Станіслав 
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1. Universite’ Pierra et Marie Curie (UMPC, Франціѐ), з 01.10.11 

р. по 31.10.11 р. (наказ №179-ВК від 06.08.2011 р.), 

Department of Engineering та Laboratory Interfaces et Systemes 

Electrochimigues. 2. Universite’ Pierra et Marie Curie (UMPC, 

Франціѐ), з 11.10.13 р. по 11.12.13 р. (наказ №179-ВК від 

06.08.2013 р.), Department of Engineering та Laboratory 

Interfaces et Systemes Electrochimigues. 3. 

Дніпродзержинський державний технічний університет, 

кафедра технології машинобудуваннѐ та кафедра 

машинобудуваннѐ. Стажуваннѐ в період з 20.11.2015 по 

20.05.2016 р. з дисциплін: «Взаюмозамінність, 

стандартизаціѐ та технічні виміряваннѐ» та «Розрахунок та 

конструяваннѐ машин та апаратів». Наказ ДВНЗ УДХТУ про 

направленнѐ на стажуваннѐ від 11.11.2015 р. № 564-к. 

Довідка № 12 про підсумки науково-педагогічного 

стажуваннѐ від 20.05.2016. 4. Одержаннѐ 20 червнѐ 2019 

року сертифікату фірми SolidWorks (США) Mechanical Design 

рівнѐ доцента (Associate). Перевірку сертифікату можливо 

виконати за посиланнѐм www.3Dexperience.vi

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1996, Спеціальність: 

машини і апарати хімічних 

виробництв і підприюмств 

будівельних матеріалів, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-механік

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

деталей машин; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність електрохіміѐ, Тема 

дисертації: Електроосадженнѐ і 

властивості діоксиду свинцѐ

основні публікації за напрѐмом: 1. Kovalyov S.V. Properties of Tin Films Electrodeposited Under a Weak Magnetic Field. / Kovalyov S.V., Girin О.B., Debiemme-Chouvy C. // Surface Engineering and Applied 

Electrochemistry. – 2018. – V. 54. – № 6. – Р. 593-598. (Scopus) DOI: 10.3103/S1068375518060066 Наукові статті: 1. Ковальов С.В. Нова конструкціѐ трубчатого теплообмінника длѐ поліпшеннѐ 

теплообміну в геліосистемах. / Ковальов С.В., Сустрютова А.М, Береславська Л.С. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. 

274 с. DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-94-101. (Google Academia) 2. Kovalyov S.V. Electrosynthesis and physicochemical properties of PbO2 films. / Velichenko A.B., Amadelli R., Benedetti A., Girenko D.V., 

Kovalyov S.V. and Danilov F.I. // Journal of The Electrochemical Society. – 2002. – V. 149. – № 9. – Р. 445-449. (Index Scopus) 3. Kovalyov S.V. Oxygen and ozone evolution at fluoride modified lead dioxode 

electrodes. / Amadelli R., Armelao L., Velichenko A.B., Nikolenko N.V., Kovalyov S.V. at al. // Electrochemica Acta. – 1999. – V. 45. – P. 713-720. (Index Scopus) 4. Ковальов С.В. Антикорозійний захист 

обладнаннѐ з виготовленнѐ фасонних будівельних блоків. / Апілат А.А., Зибайло С.М., Ковальов С.В. // Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів 27–28 

травнѐ 2019 року. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. – 384 – 386 с. (http://globalnauka.com/NU5_arhiv.php) (Google Academia) 5. Kovalev, S.V. Kinetics of the lead dioxide electrodeposition from a nitrate 

electrolyte. / Velichenko, A.B., Girenko, D., Kovalev, S.V., Danilov, Felix. Russian Journal of Electrochemistry. – 1999. Volume 35, P. 1250-1253. 

(https://www.researchgate.net/publication/279622150_Kinetics_of_the_lead_dioxide_electrodeposition_from_a_nitrate_electrolyte) (Index Scopus)

20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: "Досвід практичної роботи за спеціальністя з 14.02.2000 р. Досвід практичної наукової роботи 

за спеціальністя з виконаннѐ держбяджетних науково-дослідних робіт, що пройшли конкурсний відбір та фінансувалисѐ МОН України – дванадцѐть років (перелік див. п.8)."; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Kovalyov S.V. Properties of Tin Films Electrodeposited Under a Weak Magnetic Field. / Kovalyov S.V., Girin О.B., Debiemme-Chouvy C. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018. – V. 54. – № 6. – Р. 593-598. (Scopus) DOI: 

10.3103/S1068375518060066; Наукові статті: 1. Ковальов С.В. Нова конструкціѐ трубчатого теплообмінника длѐ поліпшеннѐ теплообміну в геліосистемах. / Ковальов С.В., Сустрютова А.М, Береславська Л.С. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 

Вип. 19, т. 1. 274 с. DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-94-101. (Google Academia) 2. Kovalyov S.V. Electrosynthesis and physicochemical properties of PbO2 films. / Velichenko A.B., Amadelli R., Benedetti A., Girenko D.V., Kovalyov S.V. and Danilov F.I. // Journal of The Electrochemical Society. – 2002. – V. 149. – № 9. – Р. 445-449. 

(Index Scopus) 3. Kovalyov S.V. Oxygen and ozone evolution at fluoride modified lead dioxode electrodes. / Amadelli R., Armelao L., Velichenko A.B., Nikolenko N.V., Kovalyov S.V. at al. // Electrochemica Acta. – 1999. – V. 45. – P. 713-720. (Index Scopus) 4. Ковальов С.В. Антикорозійний захист обладнаннѐ з виготовленнѐ 

фасонних будівельних блоків. / Апілат А.А., Зибайло С.М., Ковальов С.В. // Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів 27–28 травнѐ 2019 року. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. – 384 – 386 с. (http://globalnauka.com/NU5_arhiv.php) (Google Academia) 5. Kovalev, S.V. Kinetics 

of the lead dioxide electrodeposition from a nitrate electrolyte. / Velichenko, A.B., Girenko, D., Kovalev, S.V., Danilov, Felix. Russian Journal of Electrochemistry. – 1999. Volume 35, P. 1250-1253. 

(https://www.researchgate.net/publication/279622150_Kinetics_of_the_lead_dioxide_electrodeposition_from_a_nitrate_electrolyte) (Index Scopus); 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Виконавець наукової теми: «авище фазоутвореннѐ металів через стадія переохолодженого рідкого стану в 

процесі електрокристалізації та напрѐми його використаннѐ» № 0117U001160 (термін виконаннѐ 01.2017 р. – 12.2019 р.) 2. Виконавець наукової теми: «Закономірності структуроутвореннѐ металів при електрокристалізації в полі відцентрової сили» № 0111U000110 (термін виконаннѐ 01.2011 р. – 12.2013 р.) 

3. Виконавець наукової теми: «Закономірності формуваннѐ проміжних фаз в металевих сплавах при електрокристалізації» № 0108U001163 (термін виконаннѐ 01.2008 р. – 12.2010 р.) 4. Виконавець наукової теми: «Закономірності структуроутвореннѐ металевих матеріалів, легованих воднем» № 

0105U000419 (термін виконаннѐ 01.2005 р. – 12.2007 р.) 5. Виконавець наукової теми: «Комплексне дослідженнѐ ѐвища електрохімічного осадженнѐ металів через переохолоджену металеву рідину» № 0102U001953 (термін виконаннѐ 01.2002 р. – 12.2004 р.); Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник декана з навчальної роботи механічного факультету в період з 2001 по 2014.; 4) наѐвність виданих навчально-

методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Ковальов С.В. Методичні вказівки до практичних робіт курсу «Взаюмозамінність, стандартизаціѐ та технічні виміряваннѐ» длѐ студентів ІII курсу спеціальності 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ» (освітні програми «Обладнаннѐ переробних і харчових виробництв» 

та «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів». Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 35 с. 2. Ковальов С.В. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Розрахунок та конструяваннѐ машин і апаратів харчових виробництв» длѐ студентів ІV курсу напрѐму підготовки 133 – «Галузеве 

машинобудуваннѐ». «Розрахунок тонкостінних посудин і апаратів під зовнішнім тиском». Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 49 с. 3. Ковальов С.В. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу «Теоріѐ механізмів і машин» длѐ студентів ІІІ курсу механічних спеціальностей. Частина 3. Проектуваннѐ 

кулачкових механізмів. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 26 с. 4. Ковальов С.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ятерного проектуваннѐ» длѐ студентів ІV курсу напрѐму підготовки 6.050503 – «Машинобудуваннѐ» за професійним спрѐмуваннѐ на спеціальності 7,8.05050313 

– Обладнаннѐ переробних і харчових виробництв; 7,8.05050315 – Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 48 с. 5. Ковальов С.В. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з дисципліни «Розрахунок і конструяваннѐ машин і апаратів» на 

тему «Теплообмінник» за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл.: Ковальов С.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 46 с; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

026602, дата видачі 20.01.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2-10-

Д від 20.01.2011, кафедра деталей 

машин

кандидат хімічних наук, диплом ДК 

011111, дата видачі 13.06.2001, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №25-07/6 від 13.06.2001, 

спеціальність електрохіміѐ; 

1. «Основи комп’ятерного 

проектуваннѐ» - 24 г.; 2. 

«Монтаж, діагностика та 

ремонт обладнаннѐ» - 16 

годин; 3. «Спеціальні харчові 

технології та обладнаннѐ» - 

48 год.; 4. 

«Взаюмозамінність, 

стандартизаціѐ та технічні 

виміряваннѐ» - 32 години; 

5. «Розрахунок і 

конструяваннѐ машин і 

апаратів харчових 

виробництв» - 48 год.



Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Основне місце 

роботи

Семенець 

Олександр 

Анатолійович

1. ТОВ «Укрспецналадка», 29.12.16 – 28.02.17 з дисциплін: 

«Різальний інструмент»;  «Технологічні методи виробництва 

заготовок». Довідка про підсумки стажуваннѐ №01/03 від 

03.03.2017.; 2. НМетАУ каф. Технології машинобудуваннѐ у 

два етапи: з 29.05.17 до 30 06.17 та з 01.09.17 до 02.10.17 з 

дисципліни «Комп’ятерне 3-D моде-ляваннѐ хімічного 

облад-наннѐ»; «Автоматизовані системи інженерного 

моделяваннѐ та розрахунку». Довідка 358/6 від 02.10.2017 

р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 

Обладнаннѐ хімічних виробництв і 

підприюмств будівельних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: інженера-механіка

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

хімічного машинобудуваннѐ та 

апаратобудуваннѐ; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність (05.17.06) 

«Технологіѐ полімерних та 

композиційних матеріалів», Тема 

дисертації: Розробка 

абразивостійких матеріалів на 

основі термопластичних 

поліуретанів

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1.     Семенец А.А. Строение термопластичных полиуретанов и его роль в условиѐх фрикционного взаимодействиѐ // Проблеми трибології. – 1999. – 

№1. – С.98-104. 2.     Семенец А.А. Износостойкость полиуретановых термопластов при газоабразивном воздействии // Проблеми трибології. – 2000. – №1. – С.76-79. 3.     Семенец А.А., Анисимов 

В.Н. Взаимосвѐзь строениѐ и свойств полиуретановых термопластов при газоабразивном воздействии // Вопросы химии и химической технологии. – 2000. – №1. – С.221-223. 4.     Семенец А.А., 

Анисимов В.Н., Кураченков В.Н. Некоторые особенности изнашиваниѐ термопластичных полиуретанов в потоке абразивных частиц // Проблеми трибології. – 2001. – №1. – С.52-55. 5.     Анисимов 

В.Н., Семенец А.А., Кураченков В.Н. Критерии выбора оптимальной матрицы термопластичных полиуретанов с повышенной износостойкостья // Проблеми трибології. – 2001. – №2. – С.78-82. 6.     

Семенец А.А. О свѐзи строениѐ и свойств термопластичных полиуретанов на основе простого полиэфира в условиѐх газоабразивного изнашиваниѐ // Вопросы химии и химической технологии. – 

2001. – № 3 С. 85-87. 7.     Анисимов В.Н., Семенец А.А Синтез и структурно-механические особенности созданиѐ термопластичных полиуретанов с повышенной износостойкостья // Композиційні 

полімерні матеріали. – 2001. – Т.23, №2. – С. 113-118. 8.     Анисимов В.Н., Семенец А.А., Летуновский М.П., Страхов В.В. Влиѐние концентрации жестких блоков на деформационно-прочностные 

характеристики и абразивостойкость термопластичных полиуретанов // Физико-химическаѐ механика материалов. – 2002. – № 1. – С. 79-82. 9.     Горѐюва Я.Ю., Семенець О.А., Анісімов В.М. 

Порівнѐльні дослідженнѐ працездатності матеріалів при зношуванні в потоці абразивних часток // Питаннѐ хімії і хімічної технології. – 2003. – № 6. – С. 128-131. 10. О.Л. Васильев, О.А. Семенец, 

В.М. Анісімов Дослідженнѐ абразивостійких покриттів длѐ захисту елементів відцентрових млинів // Проблеми трибології. – 2009. ? №3. – С. 115-118. 11. А.А. Семенец, В.Н. Анисимов 

Триботехнические композиционные материалы на основе термопластичных материалов // Трение и износ. – Гомель, 2010. ? №3. – С.282-288. 12. Начовний І.І., Семенець О.А., Борисенко К.О., 

Богуцька Е.О., Румѐнцева Т.Я. Дослідженнѐ матеріалів на абразивну зносостійкість // Вопросы химии и химической технологи. ? 2011. ? №3. С. 155-157. 13. О.Я.Полоз, С.Г.Липицький, 

С.М.Кущенко, О.А.Семенець, Я.Р.Ебіч Газоабразивне зношуваннѐ епоксидних композитів // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – № 1 С. 75-80. 14. Семенець О.А., Кузѐюв І.М. 

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з курсу «Різальний Інструмент» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ за напрѐмом підготовки 6.05050201 Інженерна механіка спеціальності «Технологіѐ машинобудуваннѐ» 

/ Укл.: О.В.Стовпник, О.А.Семенець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2013. – 75 с. 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» длѐ студентів 3 курсу напрѐму підготовки – 6.050502 – “Інженерна механіка”/ Укл.: 

О.А.Семенець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. –8 с. 3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Комп’ятерне 3D – моделяваннѐ хімічного обладнаннѐ» длѐ студентів 5 курсу напрѐму підготовки – 6.050503 – “Машинобудуваннѐ” / Укл.: О.А. Семенець. – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ УДХТУ, 2013. –7 с. 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Різальний інструмент» длѐ студентів 3 курсу напрѐму підготовки – 6.050502 – “Інженерна механіка”/ Укл.: О.А.Семенець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. –9 с. 5. Методичні вказівки до самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Технологічні основи машинобудуваннѐ» длѐ студентів 3 та 4 курсу напрѐму підготовки – 6.050502 – “Інженерна механіка”/ Укл.: О.А.Семенець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. –8 с. 6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологічні основи 

машинобудуваннѐ» длѐ студентів 4 курсу напрѐму підготовки – 6.050503 – “Машинобудуваннѐ”/ Укл.: О.А.Семенець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. –8 с. 7. Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів з дисципліни «Комп’ятерне 3D – моделяваннѐ хімічного обладнаннѐ» длѐ студентів 5 

курсу напрѐму підготовки – 6.050503 – “Машинобудуваннѐ” / Укл.: О.А. Семенець, В.В.Анісімов – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. –64с. 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів з дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» длѐ студентів 3 курсу напрѐму 

підготовки – 6.050502 – “Інженерна механіка” / Укл.: О.А. Семенець – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. –44 с. 9. Методичні вказівки з оформленнѐ поѐснявальної записки та графічної частини дипломного проекту длѐ фахівців за спеціальністя «технології машинобудуваннѐ» / Укл.: В.М. Анісімов, І.М. 

Кузѐюв, О.А. Семенець - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015.- 93 с. 10. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт студентів з дисципліни «Різальний інструмент» длѐ студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 131 Прикладна механіка / Укл.: О.В. Стовпник, О.А. Семенець – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 

18с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.     Gotsulyak V.V., Semenets A.A., Anisimov V.N. Comparative researches of abrasive-

resistant materials for lining for the working elements of centrifugal pumps // 3rd International scientific students conference «Trans-Mech-Art-Chem» Proceedings. – 5-7 May 2005 Kaunas, Lithuania. P. 38-41. 2.     Анісімов В.В., Семенець О.А. Розробленнѐ зносостійких покриттів длѐ дорожньої розмітки пішохідних 

переходів з інтенсивним автомобільним рухом // Тези ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Хіміѐ і сучасні технології”. – Дніпропетровськ: УДХТУ. – 2007. – С. 189. 3.     Васильев О.Л., Семенець О.А., Анісімов В.М. Стійкість композицій термопластичних поліуретанів до газоабразивного зношуваннѐ 

// Материалы Двадцать восьмой международной конференции «Композиционные материалы в промышленности». – алта. - 2008. – С. 122-123. 4.      В.В. Анісімов, О.А. Семенець Поліуретанові термопласти з підвищеноя абразивостійкостя // IV ? Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, 
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основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1 Исследование триботехнических характеристик полимерного покрытиѐ на основе фенилона, модифицированного комплексными соединениѐми 

меди состава *Cu(HL)2X+2 *Текст+ / В. И. Сытар, Н. М. Евдокименко, А. В. Стовпник, А. П. Ранский // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №5. – С. 82-86. (Index Copernicus) 2 Стовпник, 

О.В. Методика отриманнцѐ та дослідженнѐ властивостей покриттѐ на основі фенілону *Текст+ / О.В. Стовпник, В.І. Ситар, А.В. Клименко // Машиностроение и техносфера ХХІ века. – 2013. – С. 40-45. 

3 Стовпник, А. В. Влиѐние природы тиоамидного модификатора состава *Cu(HL)2X2+2 на трение и износ антифрикционных покрытий на основе фенилона *Текст+ / А. В. Стовпник, В. И. Сытар // 

Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – №4. – С. 82-86 . 4 Стовпник, А. В. Триботехнические свойства композиций на основе фенилона и комплексов меди с тиоамидным лигандом 

*Текст+ / А. В. Стовпник, В. И. Сытар // Композиционные материалы в промышленности: материалы 32-ой ежегодной международной конференции - К., 2012. – С.97. 5 Sytar V., Stowpnyk O. 

Development of antifrictional coverings based on aromatic polyamide phenylone / Scientific Journal of Riga Technical University. Material Science and Applied Chemistry – 2010. – P.86-92. 6 V.I. Sytar , A.I. 

Burya,O.V. Stowpnyk, A.P. Ransky, A.G. Panasyuk The development of antifriction coatings based on aromatic polyamide phenilon modified with the complex heterocyclic compounds of thioamides. Energy and 

environmental aspects of tribology. – 2006. – P.371-376. 7 Сытар В.И., Стовпник А.В., Ранский А.П., Панасяк А.Г., Дудка А.Н. Разработка и исследование антифрикционных покрытий на основе 

ароматического полиамида фенилона, модифицированного комплексными соединениѐми гетероциклических тиоамидов // Вопросы химии и химической технологии. – 2007. - № 1. – С. 118 – 120. 

8 Ситар В.І., Стовпник А.В. Розробка методики отриманнѐ та дослідженнѐ властивостей покриттѐ на основі фенілону // Вопросы химии и химической технологии. - № 4. 2008. С. 84 – 89. 9 Чуприна 

А.Л., Трофименко В.В., Сытар В.И., Стовпник А.В. Перспективы применениѐ газоармированных металлов в качестве подложки длѐ получениѐ полимерных покрытий // Вопросы химии и химической 

технологи. № 6. 2008. C. 80-87 10 А.В. Стовпник, В.И. Сытар, А.Н. Дудка, А.Г. Панасяк Структура и свойства покрытий на основе фенилона модифицированного гидроперхлоратом (перхлорато-

бис*бензимидазол-n-,4-фторфенил-карботиоамидато+меди // Вопросы химии и химической технологи. № 3. 2010. C. 116-118. 11 А.В. Стовпник, В.И. Сытар, А.Н. Теплофізичні властивості 

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1 Пат. 106910 UA, МПК7 C 08 L 77/10, F 16 C 33/04. Антифрикційне полімерне покриттѐ / Ситар В.І., 

Клименко А.В., Стовпник О.В.; заѐвник ДВНЗ УДХТУ. – № а201212098 ; заѐвл. 22.10.12 ; опубл. 10.0078.13, Бял. № 20. 2 Пат. 33393 UA, МПК7 C 08 L 77/10. Застосуваннѐ комплексних сполук міді (іі) на основі n – арил-, n-алкіламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти ѐк модифікуячої домішки до 

ароматичних поліамідів / Ситар В.І., Ранський А.П., Стовпник О.В., Панасяк О.В.; заѐвник ДВНЗ УДХТУ. – № u200800397 ; заѐвл. 11.01.08 ; опубл. 25.06.08, Бял. № 12. "3 Патент №78947 Комплексна сполука ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти з сілля міді (І) ѐк модифікуяча домішка до 

ароматичних поліамідів та склад длѐ антифрикційного покриттѐ ; заѐвл. 21.03.06, опубл. 25.04.07, Бял.№5 (2007) В.І. Ситар, А.П. Ранський, О.Г. Панасяк, О.В. Стовпник" 4 Патент №80065 Метал-хелат міді (ІІ) з ариламідом бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад длѐ антифрикційного покриттѐ, заѐвл. 

21.03.06, опубл. 10.08.07, Бял.№12 (2007) В.І. Ситар, А.П. Ранський, О.В. Стовпник, О.Г. Панасяк "5 Патент №80636Полімерні метал-хелати міді (ІІ) на основі біс-тіоамідів – похідних бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти, та склад длѐ антифрикційного покриттѐ , заѐвл. 21.03.06, опубл. 10.10.07, Бял.№16 

(2007) В.І. Ситар, А.П. Ранський, О.Г. Панасяк, О.В. Стовпник" "6 Патент № 81354 Комплексна сполука міді(ІІ) на основі N-алкіл- або N-ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад длѐ антифрикційного покриттѐ ; заѐвл. 21.03.06; опубл. 25.12.07. Бял. № 21(2007) Ситар В.І, Ранський А.П, Панасяк 

А.Г, Стовпник О.В." "7 Патент №81834 Змішанолігандні комплексні сполуки міді (ІІІ) з ариламідами бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти ѐк модифікуяча домішка до ароматичних поліамідів та склад длѐ антифрикційного покриттѐ , заѐвл. 21.03.06, опубл. 11.02.08, Бял.№3 от 11.02.08 В.І. Ситар, А.П. 

Ранський, О.Г. Панасяк, О.В. Стовпник" "8 Патент №81533Комплексна сполука міді (ІІ) на основі N-алкіл- або N-ариламіду бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти та склад длѐ антифрикційного покриттѐ , заѐвл. 21.03.06, опубл. 10.01.08, Бял.№1 от 10.01.08 В.І. Ситар, А.П. Ранський, О.В. Стовпник, О.Г. 

Панасяк"; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1) Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Технологічні основи машинобудуваннѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 131 «прикладна механіка» / Укл.: О.В. 

Стовпник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с. 2) Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Технологічні основи машинобудуваннѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 131 «прикладна механіка» / О.В. Стовпник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с. 

3) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовленнѐ деталей та складаннѐ машин» заосвітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 131 «прикладна механіка» / Укл. О.В. Стовпник - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017.- 100с. 4) Методичні 

вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи технології виготовленнѐ деталей та складаннѐ машин» длѐ студентів ІV курсу денної форми навчаннѐ за напрѐмом 6.050502 «Інженерна механіка» / О.В. Стовпник, А. В. Клименко, А. В. Лободенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 

2013. – 32 с. 5) Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовленнѐ деталей та складаннѐ машин» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Укл. О.В. Стовпник – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с. 
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- 24 год; Технологічні основи 

хімічного машинобудуваннѐ - 

32 год;

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Основне місце 

роботи

Анісімов 

Володимир 

Володимирович

Захист кандидатської дисертації у 2015 р. Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2011, Спеціальність: 

Технологіѐ машинобудуваннѐ, 

Кваліфікаціѐ: науковий співробітник, 

викладач вищого навчального 

закладу, інженер-технолог (механіка); 

Диплом бакалавра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2010, Спеціальність: 

Інженерна механіка, Кваліфікаціѐ: з 

інженерної механіки, механіка

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Процеси та обладнаннѐ хімічної 

технології, Тема дисертації: 

ГІДРОДИНАМІЧНІ КАВІТАТОРИ 

ДЛа ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 

ГОМОГЕНІЗАЦІЇ В РІДИННИХ 

СЕРЕДОВИЩАХ

основні публікації за напрѐмом: 1.    1. Anisimov V. V. Shape and intensity of cavitation field for submerged cavitation nozzle *Text+ / V. V. Anisimov, P. P. Ermakov, O. A. Petrov  // Chemical and Petroleum 

Engineering. – 2014. – Vol. 49. – P. 785 – 791 2.     Technological features of processing linear block-polyurethanes of different morphology *Text+ / Anisimov V.N., Anisimov V.V. //  Issues of Chemistry and 

Chemical Technology. – 2019. – vol. 4. – P. 5-11. Наукові статті: 1. В. В. Анісімов, П. П. Юрмаков. Аналіз основних математичних моделей кавітації // Праці Таврійського державного агротехнологічного 

університету. – 2015. – вип. 15, том. 3. – С. 31-41. 2. В. В. Анісімов, П. П. Юрмаков. Експериментальне дослідженнѐ інтенсивності кавітації в соплі Вентурі // Наукові праці Одеської національної акаде-

мії харчових технологій. – 2015. – вип. 47. – том 1. – С. 171-173. 3. Опис процесів при кавітації в зануреному соплі *Текст+ / Анісімов В. В., Клименко А. В., Юрмаков П. П.// Праці ТДАТУ. – 2017. – вип. 

17, том. 3. – С. 174-180. 4. Вплив твердих шаруватих наповнявачів на фізико-механічні властивості композиційних покриттів на основі фенілону *Текст+ / Клименко А., Анісімов В., Ситар В. // Технічні 

науки та технології. – 2017. – вип. 4, том. 10. – С. 86-93. 5. Анисимов В. В. Перспективные направлениѐ исследований в области измерениѐ усилиѐ резаниѐ при точении / В. В. Анисимов, В. Н. 

Анисимов, А. Л. Чуприна // Технічні науки та технології. – 2016. -№1. – С. 37-44.

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: "1) керівник студента Кононенко О. С., ѐкий посів ІІ міцсе у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 2017, Суми " "2) керівник студента Саѐнов Д. І., ѐкий посів ІІІ міцсе у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт, 2018, Одеса "; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: "1) Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Теоріѐ різаннѐ» за освітньо-прфесійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 131 

«Прикладна механіка» / Укл.: В. В. Анісімов, В.М. Анісімов – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с. 2) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теоріѐ різаннѐ» за освітньо-прфесійноя програмоя «Бакалавр» длѐ студентів ІІІ курсу спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Укл.: В. В. Анісімов, В.М. 

Анісімов – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 56 с. 3) Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни «Прогресивні технології виготовленнѐ машин» длѐ підготовки магістрів за спеціальністя 131 «Прикладна механіка» / Укл.: В. М. Анісімов, В.В. Анісімов, О. В. Стовпник – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 

57 с. 4) Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з дисципліни «Прогресивні технології виготовленнѐ машин» длѐ підготовки магістрів за спеціальністя 131 «Прикладна механіка» зі спрѐмуваннѐм на спеціалізація «Технології машинобудуваннѐ» / Укл.: В. М. Анісімов, В.В. Анісімов – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 100 с. 5 Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Обладнаннѐ та транспорт механообробних цехів» длѐ студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Укл.: В. М. Анісімов, В.В. Анісімов, О. В. Стовпник – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. –88 с. 6) Методичні 

вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Прогресивні технології виготовленнѐ машин» длѐ підготовки магістрів за спеціальністя 131 «Прикладна механіка» / Укл.: В. М. Анісімов, В.В. Анісімов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 39 с. 7) Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з 

дисципліни «Інноваційне спеціальне обладнаннѐ технологічних процесів у машинобудуванні» длѐ підготовки магістрів за спеціальністя 131 «Прикладна механіка» / Укл.: В.М. Анісімов, В.В. Анісімов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с. 8) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Інноваційне спеціальне обладнаннѐ технологічних процесів у машинобудуванні» длѐ підготовки магістрів за спеціальністя 131 «Прикладна механіка» / Укл.: В.М. Анісімов, В.В. Анісімов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8с. 9) Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з дисципліни «Обладнаннѐ та 

транспорт механообробних цехів» студентів ІІІ курсі галузі знань 13 – «Механічна інженеріѐ» за професійним спрѐмуваннѐм на спеціальність 131 «Прикладна механіка» зі спрѐмуваннѐм на спеціалізація «Технології машинобудуваннѐ» / Укл.: В. М. Анісімов, В.В. Анісімов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8 с. "; 

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: "1. Анісімов В. В., Гармаш О. І., Митрохін О. А., Клименко А. В. Розробка нейронної мережі 

длѐ класифікації токарних різців // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Комплексне забезпеченнѐ ѐкості технологічних процесів та систем” - Чернігів, Україна. - 2018 р. - c.157-159.  " "2. Митрохін О. А., Анісімов В. В., Удовенко М.Я., Малаюв М. В., Клименко А. В. Порівнѐннѐ 

розрахунку валів з використаннѐм Solidworks Simulation та класичного підходу опору матеріалів // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Комплексне забезпеченнѐ ѐкості технологічних процесів та систем” - Чернігів, Україна. - 2018 р. - С.159-161.  " "3. Клименко А. В., Анісімов 

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 026458, Атестаційна колегіѐ, 

рішеннѐ № від 26.02.2015, 

спеціальність Процеси та 

обладнаннѐ хімічної технології; 

Теоріѐ різаннѐ - 37, 

Технологічні основи 

машинобудуваннѐ - 35

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Основне місце 

роботи

Дудка Анатолій 

Миколайович

Стажуваннѐ в Дніпропетровському Національному 

університеті ім. О. Гончара (листопад -грудень 2016 р.)

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут  ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1973, 

Спеціальність: Хімічне 

машинобудуваннѐ та 

апаратобудуваннѐ, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-механік

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

хімічного машинобудуваннѐ; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: (05.02.04.) Трение 

и износ в машинах, Тема 

дисертації: Дослідженнѐ тертѐ, 

зношуваннѐ і герметичності 

торцових ущільнень із 

застосуваннѐм антифрикційних 

графітових матеріалів

основні публікації за напрѐмом: 1. Sytar V.I. Developing heat-resistant antifricnion phenilone-based coating with enhanced adhesion characteristics / Sytar, V.I., Klimenko, A.V, Burmistr, M.V., Dudka, A.N. // 

Jornal of Friction and Wear. 2014. – Vol. 35, №3. – Р. 210 - 214 (Scopus) 2. Ю.В. Колесник, Взаюмозв’ѐзок між мікротвердістя і магнітним опором електроосаджених сплавів Fe-Cr i Fe-Ni *Текст+ / Колесник 

Ю.В., Клименко О.П., ДудкаА.М. // Наукові вісті національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». -2015. – №2. – С. 65 – 72. (WorldCat)

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: " Студент Казанкін Д.Р. нагороджений Почесноя Грамотоя за кращу доповідь 

на  VIII Міжнародній науково-технічній конференції студентів і молодих учених «Хіміѐ та сучасні технології». Том V. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 26-28 квітнѐ, 2017 р.  Студент Бондаренко С. нагороджений Дипломом ІІІ-го ступенѐ за результатами участі в  ХІІ Спеціалізованій вистаці- конференції «Композиты и 

стеклопластики». Запоріжжѐ,   21 - 23 травнѐ, 2019 р. "; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Sytar V.I. Developing heat-resistant antifricnion 

phenilone-based coating with enhanced adhesion characteristics / Sytar, V.I., Klimenko, A.V, Burmistr, M.V., Dudka, A.N. // Jornal of Friction and Wear. 2014. – Vol. 35, №3. – Р. 210 - 214 (Scopus) 2. Ю.В. Колесник, Взаюмозв’ѐзок між мікротвердістя і магнітним опором електроосаджених сплавів Fe-Cr i Fe-Ni *Текст+ / 

Колесник Ю.В., Клименко О.П., ДудкаА.М. // Наукові вісті національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». -2015. – №2. – С. 65 – 72. (WorldCat); 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або 

наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат.55079Україна, МПК D21 F16J 5/ 00 (2011/01)/ Парова головка длѐ циліндрів з обігрівом / Дудка А.М., Начовний І.І., Кабат О.С., Юрмолаюва О.І. ( Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. Заѐвл.11.01.10; 

опубл.10.02.11. Бял.№3, 3 с. 2. Пат53443 Україна, МПК F16J 15/ 34 (2010/01) / Торцове ущільненнѐ / Дудка А.М., Начовний І.І.( Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. Заѐвл.11.01.09; опубл.11.10.10. Бял.№19, 3 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 4.1.Методичні 

вказівки до виконаннѐ практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологічні основи розрахунку і конструяваннѐ машин» длѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за освітньо-професійноя програмоя «магістр» за спеціальністя 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», спеціалізаціѐ «Обладнаннѐ хімічних виробництв і 

підприюмств будівельних матеріалів» (ХМ) //Укл.: А.М.Дудка, І.І.Начовний. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 51 с. 4.2Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з навчальної дисципліни “Основи проектуваннѐ в хімічному машино- та апаратобудуванні” длѐ студентів за спеціальностѐми 6.05050315 

“Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів ” (ХМ) та 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” (ХМ). Частина І // А.М. Дудка, Я.Г. Мінѐйло, О.С. Кабат. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 71 с.  4.3Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з навчальної дисципліни «Методологічні 

основи проектуваннѐ машин длѐ переробки полімерних матеріалів» длѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за освітньо-професійноя програмоя «магістр» за спеціальністя 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», спеціалізаціѐ «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів» (МП) / Укл.: І.І. 

Начовний, А.М. Дудка, В.І Ситар – Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, 2017– 74 с. 4.4Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з курсу “Проектуваннѐ триботехнічних систем” студентами напрѐму підготовки 6.050503 “Машинобудуваннѐ” за спеціальністя 6.05050315 ""Обладнаннѐ хімічних виробництв і 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

006516, дата видачі 28.11.1988, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №916/д 

від 28.11.1988, кафедра хімічного 

машинобудуваннѐ

кандидат технічних наук, диплом 

ТН 062254, дата видачі 11.05.1983, 

Вища атестаційна комісіѐ, рішеннѐ 

№ від 11.05.1983, спеціальність 

(05.02.04.) Трение и износ в 

машинах; 

Технологічне обладн. хім. в-

в (64 год.), Методологічні 

основи розрах.і констрояв. 

Маш (28 год), Проектув. 

Триботехнічних систем (16 

год.)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Основне місце 

роботи

Кіжаюв Сергій 

Олексійович

НУ "Одеська яридична академіѐ" С-во 12СПВ 002033 з  

інтелектуальної власності від 31.01.2014 р.  НДІ 

інтелектуальної власності НАПрН України С-во №07/ст.  від 

08.09.2014 р.  НДІ інтелектуальної власності НАПрН України С-

во №34/ст.  08.01.2018 р  МОН України, ДНУ "УІНТЕІ" 

Сертифікат № 00306/19  від 23.04.2019 р. сертифікованого 

спеціаліста з питань  інтелектуальної власності, трансферу 

технологій та управліннѐ ынноваційноя діѐльныстя  

Сертифікат учасника науково-практичного семінару 

"Інтелектуальна власність та інноваційна діѐльність" у 

рамках Міжнародного форуму "INNOVATION MARKET" 

Наказ№254-к від 03.06.2019. про стажуваннѐ Сертифікат 

учасника IP-Marathon з проектом "Методика контроля 

ѐкості життѐ" Наказ №254-к від 03.06.2019. про стажуваннѐ. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дніпропетровський 

агрегатний завод" 2015-2016 р.р. КЗК «Дніпропетровський 

наці-ональний історичний музей імені Д.І. аворницького» 

ДОР» -2017 р. Стажуваннѐ в патентно-технічному відділі КЗК 

"Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека..." 2018-

2019 р.р.

Диплом магістра видано закладом: 

Національна металургійна академіѐ 

України, Рік закінченнѐ: 2015, 

Спеціальність: Інтелектуальна 

власність, Кваліфікаціѐ: магістр з 

інтелектуальної власності; Диплом 

бакалавра видано закладом: 

Київський технологічний інститут 

харчової промисловості, Рік 

закінченнѐ: 1972

Вчене званнѐ: вчене званнѐ 

доцента кафедри хімічного 

машинобудуваннѐ; Науковий 

ступінь: кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.06 

"Технологіѐ одержаннѐ та 

переробки полімерних та 

композиційних матеріалів", Тема 

дисертації: "Створеннѐ 

композиційних матеріалів на 

основі термопластичних 

поліуретанів"

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Взаюмозамінність, стандартизаціѐ та технічні 

виміряваннѐ: Навчальний посібник (Гриф наданий Міністерством освіти і науки України, лист № 14-18-2-263 від 22.04.2002 р.) / Вѐзова І.В., Кіжаюв С.О. - Дніпропетровськ: Вид-во УДХТУ, 2002. – 189 с.  2. Експлуатаціѐ різального інструменту (Курс лекцій та лабораторний практикум): Навчальний посібник / 

Кіжаюв С.О., Саленко О.Ф., Стовпник О.В. – Д.: Вид-во ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 260 с.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий 

брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ 

обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Керував науковоя роботоя студента Шатняка М. Р., (гр. 5-ТМ-8), ѐка перемогла в І турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з напрѐмку Технічні науки «Машинознавство» секціѐ «Технологіѐ машинобудуваннѐ» і представлена длѐ участі в ІІ турі - 2017 р. 2. Керівник дипломного проекту спеціаліста Огер С.Я. в 2016 р., ѐкий нагороджений дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних проектів з технології машинобудуваннѐ, а в 2017 р. та дипломного проекту бакалавра Шатняка Р.М. нагородженого дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів з технології машинобудуваннѐ. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади : 1. Зі 

спеціальності «Металорізальні верстати і системи» в Кременчуцькому Національному університеті імені Михайла Остроградського» - 2015 р.; 2. Зі спеціальності «Інтелектуальна власність» в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» - 2015 р.;  3. З дисципліни 

«Програмуваннѐ обробки на верстатах з числовим програмним керуваннѐм» в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігорѐ Сікорського» - 2017 р.; 4. З дисципліни «Програмуваннѐ обробки на верстатах з числовим програмним керуваннѐм» в Національному 

технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігорѐ Сікорського» - 2018 р. 5. З дисципліни «Програмуваннѐ обробки на верстатах з числовим програмним керуваннѐм» в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігорѐ Сікорського» - 2019 р.; 12) 

наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Кіжаюв С.О. Рейтингова оцінка діѐльності вузу ѐк індикатор ефективності управліннѐ 

інноваційними процесами // Збірник наукових статтей по матеріалам доповідей на XV науково-практичній конференції. К., Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська яридична академіѐ» в м. Киюві, 2015. – С. 112-119. 2. Кіжаюв С.О. Інноваційний шлѐх розвитку ѐк основа длѐ 

співробітництва ВУЗу та підприюмства // Економіка підприюмства: Сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, Атлант, 2016. – С. 102-104. 3. Кіжаюв С.О. Мотивації щодо впровадженнѐ інноваційних методів в учбовому процесі вищого навчального 

закладу Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діѐльності в Україні: XVI Науково-практична конференціѐ (Київ, 20-22 квітнѐ 2016 р.) / відп. ред. Д.В. Андреюв. – Київ: Інст. Інтел. Власн. НУ «ОЯА». – С. 96-101. 4. Кіжаюв С.О. Інтелектуальна власність 

у системі управліннѐ сучасним машинобудівним підприюмством // VI том збірника тез доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології», Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017. – Т.VI – 126 с. С. 83-84. 5. Кіжаюв С.О. Управліннѐ інтелектуальноя 

власністя ѐк складова інноваційного середовища на рівні підприюмства // Економіка підприюмства: Сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, Атлант, 2017. – С. 94-95. 6. Кіжаюв С.О. Теоретико-правовѐ аспекти трансформації інтелектуальної 

власності ВНЗ в інноваційний продукт // Економіка підприюмства: Сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, Атлант, 2019. – С. 85-86. 7. Кіжаюв С.О. Статтѐ «Курс на інтелект?!» / Газета ДВНЗ «Український Державний хіміко-технологічний 

університет – серпень-жовтень 2018 р. № 86-87 – С.8. 8. Кіжаюв С.О.Статтѐ «До успіху на крилах інтелекту» / Газета ДВНЗ «Український Державний хіміко-технологічний університет – серпень-жовтень 2018 р. № 88-89 – С.4-5.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект 

лекцій з курсу «Історіѐ інженерної діѐльності»: / Укл. С.О. Кіжаюв. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 102 с. 2. Конспект лекцій з курсу “Зварявальні процеси та їх обладнаннѐ”: Частина 1 /Кіжаюв С.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2016. – 104 с. 3. Конспект лекцій з курсу “Зварявальні процеси та їх 

Доцент по кафедрі, атестат 02ДЦ 

001741, дата видачі 17.06.2004, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/06-

Д від 17.06.2004, кафедра хімічного 

машинобудуваннѐ

кандидат технічних наук, диплом 

КН 011723, дата видачі 10.10.1996, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ № від 10.10.1996, 

спеціальність (05.17.06) «Технологіѐ 

одержаннѐ та переробки 

полімерних та композиційних 

матеріалів»; 

Інтелектуальна власність, 8 

год.
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та інженерії
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інженерії
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Клименко 

Антон 

Володимирович

"Успішне завершеннѐ навчаннѐ в аспірантурі. Наказ ДВНЗ 

УДХТУ 549-К від 20.12.2016.  Довідка 19-33 від 22.11.2016."

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2011, Спеціальність: 

Обладнаннѐ хімічних виробництв і 

підприюмств будівельних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: науковий співробітник, 

викладач вищого навчального 

закладу, інженер-механік

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(05.17.06) Технологіѐ полімерних 

і композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: "Технологіѐ 

отриманнѐ композиційних 

покриттів на аснові фенілону длѐ 

виробів триботехнічного 

призначеннѐ"

основні публікації за напрѐмом: 1. Sytar V.I. Developing heat-resistant antifriction phenilone-based coatings with enhanced adhesion characteristics / V.I. Sytar, A.V. Klymenko, M.V. Burmistr, A.N. Dudka // 

Journal of Friction and Wear. – 2014. – Vol. 35, No. 3. – Р. 210–214. (Scopus)  2. Klymenko A. Adhesion of poly(m-,p-phenylene isophtalamide) coatings to metal substrates / A. Klymenko, V. Sytar, I. Kolesnyk // 

Progress in Organic Coatings. – 2014. – Vol. 77, No.11. – P. 1597–1602. (Scopus)  Наукові статті: 1. Ситар В.І. Розробка та дослідженнѐ адгезійних властивостей покриттів на основі фенілону та 

кремніюорганічних смол / В.І. Ситар, А.В. Клименко // Вопр. химии и хим. технологи. – 2012 – № 6. – С. 81–84. 2. Ситар В.І. Адгезіѐ фенілонових покриттів до металевих матеріалів різної природи / 

В.І. Ситар, А.В. Клименко, Ю.В. Колесник // Вопр. химии и хим. технологи. – 2013. – № 2. – С. 37–41.  3. Ситар В.І. Вплив стану поверхні субстрату на адгезійні властивості фенілонових покриттів / В.І. 

Ситар, А.В. Клименко, Ю.В. Колесник // Вопр. химии и хим. технологи. – 2013. – № 4. – С. 35–39. 4. Ситар В.І. Дослідженнѐ і вибір оптимальних технологічних параметрів формуваннѐ фенілонових 

покриттів / В.І. Ситар, А.В. Клименко, Ю.В. Колесник // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2013. – №3. – С. 78–85.  5. Опис процесів при кавітації в 

зануреному соплі *Текст+ / Анісімов В. В., Клименко А. В., Юрмаков П. П.// Праці ТДАТУ. – 2017. – вип. 17, том. 3. – С. 174-180. 6. Вплив твердих шаруватих наповнявачів на фізико-механічні 

властивості композиційних покриттів на основі фенілону *Текст+ / Клименко А., Анісімов В., Ситар В. // Технічні науки та технології. – 2017. – вип. 4, том. 10. – С. 86-93.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: "1. Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з дисципліни «Сучасні матеріали у машинобудуванні» длѐ студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», Ситар В.І., Клименко А.В., 2018. 

2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні матеріали у машинобудуванні» длѐ студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», Ситар В.І., Клименко А.В., 2018 3. Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з дисципліни 

«Експлуатаціѐ та обслуговуваннѐ машин» длѐ студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», Ситар В.І., Клименко А.В., 2018 "; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Sytar V.I. Developing heat-resistant antifriction phenilone-based coatings with enhanced adhesion characteristics / V.I. Sytar, A.V. Klymenko, M.V. Burmistr, A.N. Dudka // Journal of Friction and Wear. – 2014. – Vol. 35, No. 3. – Р. 210–214. (Scopus)  2. 

Klymenko A. Adhesion of poly(m-,p-phenylene isophtalamide) coatings to metal substrates / A. Klymenko, V. Sytar, I. Kolesnyk // Progress in Organic Coatings. – 2014. – Vol. 77, No.11. – P. 1597–1602. (Scopus); Наукові статті: 1. Ситар В.І. Розробка та дослідженнѐ адгезійних властивостей покриттів на основі фенілону та 

кремніюорганічних смол / В.І. Ситар, А.В. Клименко // Вопр. химии и хим. технологи. – 2012 – № 6. – С. 81–84. 2. Ситар В.І. Адгезіѐ фенілонових покриттів до металевих матеріалів різної природи / В.І. Ситар, А.В. Клименко, Ю.В. Колесник // Вопр. химии и хим. технологи. – 2013. – № 2. – С. 37–41.  3. Ситар В.І. 

Вплив стану поверхні субстрату на адгезійні властивості фенілонових покриттів / В.І. Ситар, А.В. Клименко, Ю.В. Колесник // Вопр. химии и хим. технологи. – 2013. – № 4. – С. 35–39. 4. Ситар В.І. Дослідженнѐ і вибір оптимальних технологічних параметрів формуваннѐ фенілонових покриттів / В.І. Ситар, А.В. 

Клименко, Ю.В. Колесник // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2013. – №3. – С. 78–85.  5. Опис процесів при кавітації в зануреному соплі *Текст+ / Анісімов В. В., Клименко А. В., Юрмаков П. П.// Праці ТДАТУ. – 2017. – вип. 17, том. 3. – С. 174-180. 6. Вплив твердих 

шаруватих наповнявачів на фізико-механічні властивості композиційних покриттів на основі фенілону *Текст+ / Клименко А., Анісімов В., Ситар В. // Технічні науки та технології. – 2017. – вип. 4, том. 10. – С. 86-93.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи 

корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент 106910 (UA), МПК F16C 33/04 (2006.01), C08L 77/10 (2006.01), C08K 5/54 (2006.01) / Антифрикційне полімерне покриттѐ / Клименко А.В., Ситар В.І., Стовпник О.В. – № а 2012 12098; 

заѐвл. 22.10.2012; опубл. 27.10.2014; Бял. № 20. 2. Патент 107878 (UA), МПК B05D 1/38 (2006.01) / Спосіб нанесеннѐ полімерного покриттѐ на металеву поверхня / Клименко А.В., Ситар В.І., Колесник Ю.В. – № а 2013 09410, заѐвл. 29.07.2013; опубл. 25.02.2015; Бял. №4; 12) наѐвність апробаційних та/або 

науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Ситар В.І. Розробка тонкостінних антифрикційних покриттів на основі фенілону і кремніюорганічних смол / Ситар В.І., 

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 029864, дата видачі 30.06.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

30.06.2015, спеціальність (05.17.06) 

Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів; 

"Експлуатаціѐ різального 

інструменту (24 год), Гідро- 

пневмопривід (40 год), САПР 

хіммаш (32 год), Сучасні 

матеріали у 

машинобудуванні (16 год)"

Доцент Факультет 
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та інженерії
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інженерії
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Анатолійович

Дніпропетровський державний університет ім. ОЛЕСа 

ГОНЧАРА, лятий-квітень 2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1980, Спеціальність: 

Механіка, Кваліфікаціѐ: Механік

Вчене званнѐ: доцент по кафедрі 

хімічного машинобудуваннѐ; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.02.04. Трение и 

износ машин, Тема дисертації: 

Повышение герметичности и 

срока службы торцовых 

уплотнений путем реализации 

избирательного переноса

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Кузѐев И.М., Митрохин А.А., Рожко Н.А. / Получение химволокон из полимерных нанокомпозитов на комбинированных экструдерах // Вісник 

Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 3(51). – C. 100-105. 2. Кущ И.К., Марченко Д.А. науч. рук. Митрохин А.А. / Исследование влиѐние параметров отделочно-

упрочнѐящей обработки при локальном деформировании поверхностного слоѐ //«МОЛОДАа НАУКА XXI века»: сборник научных работ с международным участием / под общ. ред. 

С. В. Ковалевского, д-ра техн. наук., проф. – Краматорск : ДГМА, 2012. – с. 67-71. 3. Кузѐев И.М., Митрохин А.А., Оптимизациѐ механических свойств композитных материалов c использованием 

нанотрубок и волокон // Вест. Черниг. Гос. Технолог. ун-та, 2012. – № 3 ( 55 ). с. 101-110. 4. Кузѐев И.М, Митрохин А.А. Моделирование работы и проектирование технологического оборудованиѐ с 

разработкой модулей САПР //Вестник ДГМА. – 2012. – № 2 (27), с. 60-65. ……………..  8. Марченко Д.А, Черніюнко С.С. наук. кер. Митрохін О.А. Дослідженнѐ впливу реверсивності оздоблявально-

зміцняячої обробки на поверхневий шар деталей машин типу тіл обертаннѐ //«МОЛОДАа НАУКА XXI века»: сборник научных работ с международным участием / под общ. ред. С. В. Ковалевского, 

д-ра техн. наук., проф. – Краматорск : ДГМА, 2013 – с.24-28. 9. Термостойкие полимерные композиты специального назначениѐ длѐ тѐжелонагруженных узлов трениѐ *Текст+ / О.С. Кабат, В.И. 

Сытар, А.А. Митрохин // Технологические системы. – 2017. – Т. 2 (79) – С. 25-33.

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Авторское свидетельство № №1409643 Опубл. бял. № 26, 1988 / Бовыкин Б.А, Плошенко И.Г., 

Митрохин А.А. и др. Смазочнаѐ композициѐ 2. Авторское свидетельство № 1471550 от 08.12.1988 / Плошенко И.Г., Бовыкин Б.А, Митрохин А.А. и др. Смазочнаѐ композициѐ 3. Авторское свидетельство № 1547299 от 01.11.1989 / Плошенко И.Г., Бовыкин Б.А, Митрохин А.А. и др. Смазочнаѐ композициѐ 4. 

Авторское свидетельство № 1574961 от 01.03.1990 / Митрохин А.А. Казимиров И.П., Начовный И.И. и др. Торцовое уплотнение 5. Авторское свидетельство № 1640464 от 08.12.1990 / Митрохин А.А. и др. Регулируемый подшипник скольжениѐ 6. Патент № 53311А від 16.12.2002 / Плошенко І.Г., Ранський 

А.П., Митрохин О.А., Гайділей О.В., Панасяк О.Г. Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь машин та механізмів 7. Деклараційний патент на корисну модель № 9772/ЗУ/12 від 08.05.2012 // Кущ І.К., Митрохін О.А. Пристрій длѐ обробки поверхонь обертаннѐ.; 4) наѐвність виданих навчально-

методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Міцність та динаміка машин” длѐ студентів очної та заочної форм навчаннѐ спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудуваннѐ» Частина ІІI/ О.А. Митрохін, О.С. Кабат. – 

Дніпро: ДВНЗ “УДХТУ”, 2016. – 20 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Міцність та динаміка машин” длѐ студентів очної та заочної форм навчаннѐ спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудуваннѐ» Частина IV / Укл.: О.А. Митрохін, О.С. Кабат. 

– Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Міцність та динаміка машин” длѐ студентів очної та заочної форм навчаннѐ спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудуваннѐ» Частина V / О.А. Митрохін, О.С. 

Кабат. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТ”, 2017. – 14 с. ……………. 18. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Міцність та динаміка машин” длѐ студентів очної та заочної форм навчаннѐ спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудуваннѐ» Частина VI / Укл.: 

О.А. Митрохін, О.С. Кабат. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 17 с. 19. Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з дисципліни “Основи математичного моделяваннѐ” длѐ студентів IV курсу спеціальності 131 / О.А. Митрохін. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “УДХТУ”, 2017. – 40 с.; 14) керівництво 

студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 
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закінченнѐ: 1972, Спеціальність: 
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12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: "1. Дослідженнѐ технології виготовленнѐ шпонкових канавок на валах холодним 

пластичним деформуваннѐм, Мінѐйло Я.Г, Перетѐтько Ю.В «Розвиток наукових досліджень, 2013»: Матеріали девѐтої науково-практичної конференції, м. Полтава, 25-27 листопада 2013р.: Полтава:Вид-во «ІнтерГрафіка», 2013. – Т.6. – с.50-51 " 2. Технологіѐ та інструмент длѐ одночасної токарної обробки з 

обкочуваннѐм поверхні, Мінѐйло Я.Г., Дідович С.В., Матеріали 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Майбутню сучасної науки – 2014», «Education and Science», Praga 8, - vol. 13 «Технічні науки». – р. 89 -91. 3. Энергоэффективность освещениѐ рабочего места, Каямов С.И., Минѐйло Я.Г., 

Materialy XIII miedzynarodowej naukowi-praknycznej konferencjy «Perspetywiczne opracowania sa nayka i technikami – 2017» 07-15 listopada 2017, «Przemysl, Nayka i studia»,vol. 6. «Techiczne nayki», - p.72-75. Отриманий сертифікат учасника конференції; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: "1. Позитивне рішеннѐ на видачу патенту на винахід «Відрізний_пристрій длѐ пруткових заготовок, ѐкі обертаятьсѐ» автор МінѐйлоЯ.Г_. Заѐвка № а 

2018 06756 від 14.06.2018, МПК(05.20B26D3/16,_23D21/00 " 2. А.с. №541 480 , 1977,бял.№1  3.А.с. №574 447 , 1977, бял.№36 4. А.с.№661399, 1979, бял.№17 5. А.с №603399, 1978, бял.№15 6. А.с №659165, 1979, бял.№16 7. А.с №710562, 1980, бял.№3 8. А.с №808092, 1981, бял.№8  9. А.с №380437, 1981, 

бял.№42 11. А.с №899054, 1982, бял.№3 12. А.с №965445, 1982, бял.№38 13. А.с №981390, 1982, бял.№41 14. А.с №1095924, 1984,бял.№21 15. А.с №1005810, 1983, бял.№11 16. А.с №1124486, 1984, бял.№19 17. А.с №1225607, 1986, бял.№15 18. А.с №1296195, 1987, бял. №10 19. А.с №1326552, 1987, бял. 

№14 20. А.с №1472103, 1989, бял. №14 21. А.с №1526796, 1989, бял. №45 22. А.с №1627244, 1991, бял. №6; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: "1._Методичні вказівки длѐ самостійної роботи студенті в з курсу «Проектуваннѐ заводів з переробки пластмас»_ 2. Методичні 

вказівки длѐ самостійної роботи студенті в з курсу «Проектуваннѐ механоскладальних цехів»  3. Методичні вказівки длѐ самостійної роботи студенті в з курсу «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» 4. Методичні вказівки длѐ самостійної _роботи студентів з курсу «Розрахунок та 

конструяваннѐ формуячого інструменту» 5. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи проектуваннѐ в хімічному машино- та апаратобудуванні» Частина 1, співавтори: Дудка А.М., Кабат О.С. 6. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи проектуваннѐ в хімічному машино- та апаратобудуванні» Частина 11, співавтори: Дудка А.М., Начовний І.І. 7. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з дисципліни «Розрахунок та конструяваннѐ формуячого інструменту», співавтори: Кузѐюв І.М. 8. Методичні вказівки длѐ 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Valeriy Nikolsky, Vadim Yariz, Iryna Reshetnyak. Improvement of energy efficiency in the operation of a thermal reactor with submerged combustion apparatus through the 

cyclic input of energy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 2, No 8 (86) (2017) DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97914 2. Analytical and experimental studies into the 

processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, А. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 4(8). - С. 15-23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629 3. Nikolsky V. et al. Application of electromagnetic fields for intensification of heat 

and mass exchange in combined gas-liquid processes //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – №. 3 (8). – С. 33-39. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103868

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Valeriy Nikolsky, Vadim Yariz, Iryna Reshetnyak. Improvement of energy efficiency in the operation of a thermal 

reactor with submerged combustion apparatus through the cyclic input of energy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 2, No 8 (86) (2017) DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97914 2. Analytical and experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels 

of disk pulse devices *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, А. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 4(8). - С. 15-23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629 3. Nikolsky V. et al. Application of electromagnetic 

fields for intensification of heat and mass exchange in combined gas-liquid processes //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – №. 3 (8). – С. 33-39. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103868; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до 

лабораторних робіт з дисципліни «Розрахунок та конструяваннѐ машин і апаратів хімічних виробництв» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ IV-V курсів за напрѐмом підготовки 6.050503 «Машинобудуваннѐ» / В.В. Ведь, Д.О. Шаповалов, В.О. аріз 2. Методичні вказівки до практичних занѐть з 

дисципліни «Розрахунок та конструяваннѐ машин і апаратів хімічних виробництв» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ IV-V курсів за напрѐмом підготовки 6.050503 «Машинобудуваннѐ». Варіанти індивідуальних завдань / В.В. Ведь, В.О. аріз 3. Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунок та 

конструяваннѐ машин і апаратів хімічних виробництв » длѐ студентів всіх форм навчаннѐ за напрѐмом підготовки 6.050503 «Машинобудуваннѐ» / Укл.: В.О. аріз 4. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни „Технічний наглѐд” длѐ студентів денної та заочної форми навчаннѐ зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ». / Укл.: В.В. Ведь, Д.О. Шаповалов, аріз В.О.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Свютлічна А. А. Митні документи в системі текстів офіційно-ділового дискурсу. Актуальні проблеми функціонуваннѐ мови та літератури в сучасному поліетнічному 

суспільстві : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мелітополь. 2014. С. 246–248. 2. Свютлічна А. А. Сучасні трактовки терміна «дискурс». Нова філологіѐ : зб. наук. пр.. 

Запоріжжѐ : ЗНУ, 2014. № 63. С. 44–48. 3. Светличнаѐ А. А. Типичные черты официально-деловогодискурса. EuropeanAppliedSciences : заруб. научный журнал. Germany, 2014. C. 61–64. 4. Свютлична А. 

А. Роль і місце митних документів в офіційно-діловому дискурсі. Нова філологіѐ : зб. наук. пр. Запоріжжѐ : ЗНУ, 2014. № 66. С. 194–198. 5. Свютлічна А. А. Прагматичний потенціал текстів англомовної 

митної документації. Сучасні тенденції науки та освіти: дослідженнѐ германських, романських мов та перекладознавства : міжнародна науково-практична інтернет-конференціѐ. Миколаїв : МНУ ім. 

В. О. Сухомлинського. 2015. C. 140–143. 6. Свютлічна А. А. Лексичне наповненнѐ текстів англомовних митних документів. Англістика та американістика: зб. наук. праць / ред. кол.: А. І. Анісімова 

(голов.ред), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред) та ін. Дніпро : ДНУ, 2016. Вип. № 13 С. 54–58. 7. Свютлічна А. А. Абревіатура та кліше в лексичному складі англомовної митної документації. Наукові 

записки КДПУ. Сер.: філологічні науки. Кіровоград : КДПУ, 2016. С. 49–52. 8. Свютлічна А. А. Морфологічні засоби вираженнѐ комунікативності в англомовній митній документації. Актуальні 

проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. Вип. 11–12, Ч. 2. С. 224–227. 9. 

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичний посібник длѐ курсантів IV курсу, Свютлічна А.А."Formal and Informal letters", вид-во АМСУ, 2007, 38с. 2. Практикум з навчаннѐ термінологічної лексики та граматики англійської мови длѐ студентів технологічних та 

механічних спеціальностей; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018, 111с. // Савченко О.В., Олешкевич І.П., Анатайчук І.М., Юременко Т.Ю., Свютлічна А.А.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Светличнаѐ А. А. Типичные черты официально-делового дискурса. European Applied Sciences : заруб. научный журнал. Germany, 2014. C. 61–64 2. Свютлична А. А. Роль і місце митних документів в офіційно-діловому дискурсі. Нова філологіѐ : зб. 

наук. пр. Запоріжжѐ : ЗНУ, 2014. № 66. С. 194–198. 3. Свютлічна А. А. Прагматичний потенціал текстів англомовної митної документації. Сучасні тенденції науки та освіти: дослідженнѐ германських, романських мов та перекладознавства : міжнародна науково-практична інтернет-конференціѐ. Миколаїв : МНУ 

ім. В. О. Сухомлинського. 2015. C. 140–143. 4. Свютлічна А. А. Лексичне наповненнѐ текстів англомовних митних документів. Англістика та американістика: зб. наук. праць / ред. кол.: А. І. Анісімова (голов.ред), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред) та ін. Дніпро : ДНУ, 2016. Вип. № 13 С. 54–58 5. Свютлічна А. А. 

Абревіатура та кліше в лексичному складі англомовної митної документації. Наукові записки КДПУ. Сер.: філологічні науки. Кіровоград : КДПУ, 2016. С. 49–52.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Свютлічна А. А. Митні документи в системі текстів офіційно-ділового дискурсу. Актуальні проблеми функціонуваннѐ мови та літератури в сучасному поліетнічному суспільстві : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мелітополь. 2014. 

С. 246–248. 2. Свютлічна А. А. Сучасні трактовки терміна «дискурс». Нова філологіѐ : зб. наук. пр.. Запоріжжѐ : ЗНУ, 2014. № 63. С. 44–48. 3. Светличнаѐ А. А. Типичные черты официально-деловогодискурса. EuropeanAppliedSciences : заруб. научный журнал. Germany, 2014. C. 61–64. 4. Свютлична А. А. Роль і 

Кандидат філологічних наук, 

10.02.04 - германські мови, Тема 

дисертації: «Англійськомовні митні 

документи: структурно-

семантичний та когнітивно-

прагматичний аспекти»

Англійська мова(за 

професійним 

спрѐмуваннѐм),150 годин

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

інформаційних систем

Основне місце 

роботи

Солодка Наталіѐ 

Олександрівна

НТУ «Дніпровська політехніка» кафедра системного аналізу і 

управліннѐ. Довідка про підсумки стажуваннѐ 

реюстраційний № 31/23-596 від 15.04.2019. Наказ ДВНЗ 

УДХТУ №463-К від 27.09.2018. Стажуваннѐ в період з 15.10. 

2018 до 15.04. 2019. ДВНЗ «Національний гірничий 

університет», кафедра системного аналізу і управліннѐ. 

Довідка про підсумки стажуваннѐ реюстраційний № 1/23-36 

від 17.01.2014.Стажуваннѐ в період з 15.01.2014 по 

15.07.2014. Наказ ДВНЗ УДХТУ №66-Л від 17.01.2014.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1999, Спеціальність: 

динаміка та міцність, Кваліфікаціѐ: 

інженера-механіка-дослідника

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

вищої математики; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність будівельна 

механіка, Тема дисертації: 

"Несуча здатність та оптимальне 

проектуваннѐ балочних 

конструкцій з урахуваннѐм 

впливу агресивних середовищ"

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Солодка Н.О. Використаннѐ графової та релѐційної моделей даних при розробці експертних систем / Н.О. Солодка, Ю.О. Поліщук., О.А. Лѐшенко / 

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету» Напрѐм: Інформаційні технології. – Випуск 4 (67). – 2018. – С. 246 – 251. (РИНЦ (eLibrary),Google Scholar, National 

Library of Ukraine (Vernadsky) ) 2. Солодка Н. О. Моделяваннѐ термодинамічного процесу в технології силікатів / Н. О. Солодка, О. О. Сігунов, Д. Я. Алексююв / Математичне моделяваннѐ: науковий 

журнал. – Кам’ѐнське : ДДТУ, 2018. – № 2(39). – С. 179 – 186. 3. Солодка Н.О. Проектуваннѐ та розробка кліюнт-серверного додатку на основі однорангових мереж / Н.О. Солодка, О.А. Лѐшенко / 

Математичне моделяваннѐ: науковий журнал. Камѐнське : ДДТУ, 2016. № 2 (35). – C.87-93. 4. Баял К. В. Разработка метода оценки влиѐниѐ конфигурации формуящих элементов валковых 

прессов на упругое последействие в брике-тах / А.Я. Худѐков, С.В. Ващенко., Н.А. Солодкаѐ / Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 3 (110). – Дніпро, 

2017. – С. 3-10. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, "Україніка наукова"). 5. Ващенко С. В. Исследование условий и механизмов 

формированиѐ прочностных свѐзей в прессовках при брикетировании мелкофракционных шихтовых материалов / С. В. Ващенко, Б. Н. Маймур, В. И. Петренко, К. В. Баял, А.Я. Худѐков, 

Н.А.Солодкаѐ, Э. Б. Прокудина+ / Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научн. тр. – Дніпропетровськ.: ІЧМ НАН України, 2015. – Вип.30. – С. 343- 357.

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми «Інтелектуальні інформаційні системи моделяваннѐ, аналізу та оптимального проектуваннѐ складних систем» № держреюстрації 0114U002803 (01.01.2014-31.12.2017). 2. Відповідальний виконавець наукової 

теми «Розробка методу обчислявального інтелекту в дослідженні складних динамічних систем» № держреюстрації 0114U002803 (з 01.01.2018).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Інструкції до лабораторних занѐть з дисципліни “Експертні системи” длѐ студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр напрѐм підготовки 6.050101"Комп’ятерні науки" спеціальність 8.05010101 "Інформаційні управлѐячі системи та технології" денної форми навчаннѐ / Укл.: Д.Г. Зеленцов, Н.О. Солодка. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 32 с. 2. Методичні вказівки до організації 

самостійної роботи з дисципліни «Теоріѐ ігор» длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні управлѐячі системи та технології» / Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 21 с. 3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи 

студентів з дисципліни “Експертні системи” длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр напрѐм підготовки 6.050101"Комп’ятерні науки" спеціальність 8.05010101 "Інформаційні управлѐячі системи та технології" денної форми навчаннѐ / Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 

20 с. 4. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Експертні системи» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» спеціальність 7.05010101 «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної форми 

навчаннѐ / Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 22 с.  5. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комп’ятерні технології в діловодстві» / Укл.: Н.О. Солодка., Л.В. Анісімова – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 20 с. 6.Методичні вказівки до 

лабораторних занѐть з дисципліни «Теоріѐ ігор» длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки інформаційні технології», спеціалізаціѐ «Інформаційні управлѐячі системи та технології» / Укл. Н.О. Солодка ДВНЗ УДХТУ, 2016 р. – 24 c. 7.Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни 

«Чисельні методи» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐму підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» (122 «Комп’ятерні науки») / Укл.: Д.Г.Зеленцов, Н.О. Солодка, Л.В. Анісімова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с. 8.Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт 

з дисципліни «Чисельні методи» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐму підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» (122 «Комп’ятерні науки») / Укл.: Д.Г.Зеленцов, Н.О. Солодка, О.А. Лѐшенко, Л.В. Анісімова.– Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 52 с. 9.Методичні вказівки до 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

017362, дата видачі 21.06.2007, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/08-

Д від 21.06.2007, кафедра вищої 

математики

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 020474, дата видачі 08.10.2003, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №15-08/8 від 08.10.2003, 

спеціальність будівельна механіка; 

вища математика (64 год.), 

теоріѐ ігор (24 год.), 

експертні системи (24 год.)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

інформаційних систем

Основне місце 

роботи

Коротка Лариса 

Іванівна

1. Сертифікат «Основи програмуваннѐ мовоя Python» 

(видано 03.07.2016 Національним технічним університетом 

«КПІ» через платформу масових відкритих он-лайн курсів 

Promerheus)  2. Індивідуальне підвищеннѐ кваліфікації: 

отриманнѐ званнѐ доцента. Атестат доцента 12 ДЦ 040488 

від 22.12.2014 (Наказ ДВНЗ УДХТУ №66-К від 13.02.2017) 3. 

Стажуваннѐ на кафедрі системного аналізу Національний 

технічний університет «Дніпровська політехніка» 10.10.18-

15.04.19. Реюстраційний №1/23 - 598 від 15.04.2019. (Наказ 

ДВНЗ УДХТУ №463-К від 27.09.2018)

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДДУ, Рік закінченнѐ: 1990, 

Спеціальність: Прикладна 

математика, Кваліфікаціѐ: Математик

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

інформаційних систем,; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Математичне моделяваннѐ та 

обчислявальні методи, Тема 

дисертації: «Підвищеннѐ 

ефективності обчисляваль-них 

методів моделяваннѐ поведінки 

ко-родуячих конструкцій»

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Коротка Л. І. Інформаційна підсистема раціонального розміщеннѐ вантажів з використаннѐм генетичного алгоритму / Л. І. Коротка, Н. Я. Науменко 

// Математичне моделяваннѐ. – 2015. – № 1 (32). – С. 89-92. 2. Короткаѐ Л.И. Моделирование поведениѐ корродируящих конструкций при неполной информации о параметрах агрессивной среды 

/ Л. И. Короткаѐ, Н. Я. Науменко // Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 16 (1188). С. 48-52. 3. Науменко Н. Я. Разработка информационно-аналитической системы анализа финансовой деѐтельности 

предприѐтий / Н. Я. Науменко, Л. И. Короткаѐ // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2016. – №1(3). – С.16-20. 4. Коротка Л.І. Функціональна 

підсистема раціонального вибору архітектури нейронної мережі /Л.І. Коротка // Вісник Херсонського національного технічного університету 3(62), Том І. (Фундаментальні науки). – 2017. С. 55-59  5. 

Korotka L.I. The use of elements of computational intelligence in problems of forecasting of corroding constructions durability / L. I. Korotka, Y. A. Korotka // Mathematical and computer modelling. Series: 

Technical sciences – 2017. Issue 16. – P 64-71.  6. Коротка Л.І. Аналіз нейромережевих моделей в задачах оптимізації технології енергоконденсованих систем / Л.І. Коротка // Математичне 

моделяваннѐ. – 2018. – № 1 (38). – С. 69-76.  7. Коротка Л.І. Застосуваннѐ евристичних алгоритмів в задачах маршрутизації транспортних засобів / Л.І. Коротка, Ю.А. Коротка // Вісник Херсонського 

національного технічного університету – 2019. – №2(69) частина 3. – С. 134-139.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Ordinary differential equations Звичайні диференціальні рівнѐннѐ: Study guide / O.O. Sdvyzhkova, Y.B. Olevska, D.V. Babets, L.I. Korotka Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 60 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з 

дисципліни «Моделяваннѐ систем» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» (122 «Комп’ятерні науки») та 6.050102 «Спеціалізовані комп’ятерні системи» (123 «Комп’ятерна інженеріѐ») Частина 1 / Л.І. Коротка, Н.Я. Науменко Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 72 с. 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» (122 «Комп’ятерні науки») / Л.І. Коротка, Н.Я. Науменко Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 36 с. 4. Методичні вказівки до 

організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» спеціальність 8.05010101 «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної 

форми навчаннѐ / Коротка Л.І., Науменко Н.Я., Олевська Я.Б. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 27 с. 5.Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр напрѐм 

підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» спеціальність 8.05010101 «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної форми навчаннѐ / Коротка Л.І., Науменко Н.Я., Олевська Я.Б. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 27 с. 6. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни 

«Нейронні мережі» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» професійне спрѐмуваннѐ на спеціальність «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної та заочної форм навчаннѐ. / Коротка Л.І, Науменко Н.Я., Зеленцов Д.Г. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 22 с. 7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нейронні мережі» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» професійне спрѐмуваннѐ на спеціальність «Інформаційні управлѐячі системи та 

технології» денної та заочної форм навчаннѐ / Коротка Л.І, Науменко Н.Я. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 13 с. 8 Індивідуальне завданнѐ №2 з дисципліни «Математика длѐ економістів: вища математика» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.030502 

«Економічна кібернетика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030504 «Економіка підприюмства» денної форми навчаннѐ / Науменко Н.Я., Коротка Л.І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 33 с. 9. Інструкції до лабораторних занѐть №1,2 з дисципліни «ТЕОРІа ПРИЙНаТТа РІШЕНЬ» длѐ студентів освітньо-

кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» професійне спрѐмуваннѐ на спеціальність «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної та заочної форми навчаннѐ / Науменко Н.Я., Коротка Л.І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 45 с. 10. Інструкції до 

лабораторних занѐть №3, 4, 5 з дисципліни «ТЕОРІа ПРИЙНаТТа РІШЕНЬ» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» професійне спрѐмуваннѐ на спеціальність «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної та заочної форми навчаннѐ 

/ Науменко Н.Я., Коротка Л.І., Сербулова І.В.Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 50 с. 11.Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Технологіѐ створеннѐ програмних продуктів» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні 

науки» спеціальність «Інформаційні управлѐячі системи та технології» денної форми навчаннѐ / Коротка Л.І., Науменко Н.Я. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. 46 с 12. Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з дисципліни «Технологіѐ створеннѐ програмних продуктів» длѐ студентів 
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а. Тришкин // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – №1. – С. 192 – 201. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-1-22. (Наукометрична база Web of Science) Наукові статті: 1. Шейкус А. Р. Способ 
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технологіѐх. – 2015. – № 14 (1123). – С. 100-105. 2. Sheikus, A. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton 

Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, N 2 (84). – P. 38-44. – DOI: 10.15587/1729-4061.2016.85372. 

3. Шейкус А. Р. Моделирование парожидкостного равновесиѐ при подвижном управлении процессами ректификации *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин, В. И. Корсун // Вестник НТУ 

"ХПИ". Сериѐ: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2016. – № 44 (1216). – С. 87 – 100. – DOI: 10.20998/2411-0558.2016.44.08. 4. Шейкус А. Р. Управление процессом ректификации 

с использованием подвижных управлѐящих воздействий с двумѐ степенѐми свободы *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 
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32 – 40. 6. Шейкус А. Р. Статическаѐ оптимизациѐ процессов ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий *Текст+ / А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Radio Electronics, 

Computer Science, Control. – 2018. – №1. – С. 192 – 201. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-1-22. 7. Шейкус А. Р. Оптимізаціѐ процесу ректифікації використаннѐм неперервних рухливих керуячих впливів 

шлѐхом перерозподілу живленнѐ / А. Р. Шейкус // Advanced Information Systems. – 2019. – т. 3, №. 3. – С. 30 – 36. DOI: 10.20998/2522-9052.2019.3.04 (категоріѐ Б)

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1) Шейкус А. Р. Математичне моделяваннѐ динамічних режимів процесу ректифікації при застосуванні 

рухливих керуячих впливів *Текст+ / А. Р. Шейкус // Automation of Technological and Business Processes. – 2020. – № 11 (4). – С. 55–67. https://doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1600  2) Левчук І. Л. Моделяваннѐ хіміко-технологічних процесів у SCADA за допомогоя технології Open Platform Communications *Текст+ / І. 

Л. Левчук, О. П. Мисов, К. О. Фесенко, А. Р. Шейкус // Radioelectronic and computer systems. – 2020. – № 2 (94). – С. 59 – 66. https://doi.org/10.32620/reks.2020.2.05  3) Шейкус А. Р. Розробка системи автоматичного рухливого керуваннѐ процесом ректифікації / А. Р. Шейкус // Innovative Technologies and Scientific 

Solutions for Industries. – 2020. – № 4 (14). – С. 94–103. https://doi.org/10.30837/ITSSI.2020.14.094  4) Sheikus A. R. Study of the features of monitoring the rectification process during automatic control using mobile influences / A. R. Sheikus; V. L. Kovalenko, V. A. Kotok, O. V. Bilobrova, K. O. Fesenko, V. V. Verbitskiy // Journal 

of Engineering and Applied Sciences. – 2020. – Vol. 15 (1). – P. 122-128.  5) Sheikus A. Optimization of rectification process using mobile control action with account for criterion of maximizing separation quality / A. Sheikus, V. Kovalenko, V. Kotok, I. Levchuk, O. Bilobrova, L. Darovskih // EUREKA: Physics and Engineering. – 2020. 

– Vol. 6. – P. 33-40. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2020.001503; Наукові статті: 1. Шейкус А. Р. Способ управлениѐ процессом ректификации с помощья распределенных управлѐящих воздействий *Текст+ / И. Л. Левчук, А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Вісник НТУ «ХПІ». Серіѐ: Нові рішеннѐ в сучасних 

технологіѐх. – 2015. – № 14 (1123). – С. 100-105. 2. Sheikus, A. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. – 2016. – Vol. 6, N 2 (84). – P. 38-44. – DOI: 10.15587/1729-4061.2016.85372. 3. Шейкус А. Р. Моделирование парожидкостного равновесиѐ при подвижном управлении процессами ректификации *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин, В. И. Корсун // Вестник НТУ "ХПИ". Сериѐ: 

Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2016. – № 44 (1216). – С. 87 – 100. – DOI: 10.20998/2411-0558.2016.44.08. 4. Шейкус А. Р. Управление процессом ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий с двумѐ степенѐми свободы *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, 

В. а. Тришкин // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2017. – №1. – С. 60 – 72. 5. Шейкус А. Р. Параметрична ідентифікаціѐ математичної моделі процесу ректифікації *Текст+ / А. Р. Шейкус // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – №3. – С. 32 – 40. 6. Шейкус А. Р. Статическаѐ 

оптимизациѐ процессов ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий *Текст+ / А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – №1. – С. 192 – 201. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-1-22. 7. Шейкус А. Р. Оптимізаціѐ процесу ректифікації 

використаннѐм неперервних рухливих керуячих впливів шлѐхом перерозподілу живленнѐ / А. Р. Шейкус // Advanced Information Systems. – 2019. – т. 3, №. 3. – С. 30 – 36. DOI: 10.20998/2522-9052.2019.3.04 (категоріѐ Б); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної 
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вказівки до виконаннѐ курсового проекту з дисципліни „Електроніка і мікросхемотехніка” длѐ студентів ІІІ – ІV курсів усіх форм навчаннѐ за спеціальністя 151 «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» / Укл.: О. П. Мисов, А. Р. Шейкус – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 48 с. 2. Методичні вказівки 

до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» длѐ студентів III – IV курсів усіх форм навчаннѐ за напрѐмом підготовки 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Ч. I. / Укл.: О. П. Мисов, В. І. Скірко, А. Р. Шейкус. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 25 с.  3. 

Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» длѐ студентів III – IV курсів усіх форм навчаннѐ за напрѐмом підготовки 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Ч. II. / Укл.: О. П. Мисов, В. І. Скірко, А. Р. Шейкус. - Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2018. - 38 с.  4. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» длѐ студентів III – IV курсів усіх форм навчаннѐ за напрѐмом підготовки 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Ч. III. / Укл.: О. П. Мисов, В. І. Скірко, А. Р. 

Шейкус. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 24 с.  5. Методичні вказівки до практичних занѐть і самостійної роботи з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» длѐ студентів III – IV курсів усіх форм навчаннѐ за напрѐмом підготовки 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» / О. П. Мисов, 
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основні публікації за напрѐмом: Development of the Program for Selftuning a Proportial-Integral-Differential Controller with an Additional Controlling Action / Ya. Dovhopolyi, G. Manko, V. Trishkin, A. 

Shvachka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.-2017. - № 6/2 (90). - Рр. 61-66. (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2017.114333 Наукові статті: 1 Левчук, И.Л. Определение параметров 

математических моделей с использованием комбинированных итерационно-нейросетевых алгоритмов / И. Л. Левчук, Г. И. Манко // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 

– 2015.– № 47. – С. 79–84 2 Калабіна, А.М. Автоматизаціѐ налаштуваннѐ ПІД-регулѐторів / А.М. Калабіна, Г.І. Манко // Актуальні проблеми автоматизації та управліннѐ. – 2016. – Вип. 4. – С. 33–39. 3 

Петренко, К.М. Автоматизаціѐ процесу ідентифікації технологічних об’юктів управліннѐ / К.М. Петренко, Г.І. Манко // Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ. – 2017. – № 2 (2). – 

С. 59-64. 4 Швачка А.И. Разработка нового похода к анализу динамики автоматической системы регулированиѐ / А.И. Швачка, Е.В. Титова,Я.К. Тараненко, Г.И.Манко, Е.В. Чернецкий, Л.Д.Чумаков 

// Автоматика і телемеханіка в гірничій справі. – 2018. – Вип. 100. – С. 35–39. 5 Розвиток методів налаштуваннѐ ПІД- регулѐтору з додатковоя діюя диференціатору /А.И. Швачка, Г.И. Манко // 

Гірнича електромеханіка та автоматика. 2019 – Вип. 101. – С. 56 – 61. 6. Manko, G.I. Use of information uncertainty in identification tasks / G.I. Manko, E.P. Chistokktov // Computer Modeling: Analysis, 

Control Optimization. - 2019. - No. 1. - Pp. 30–35.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1 Зоріна, Д.О. Оціняваннѐ ѐкості управліннѐ з використаннѐм концепції невизначеності / 

Д.О. Зоріна, Г.І. Манко // Наукова Україна : Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародноя участя 25 травнѐ 2015 р. – Дніпропетровськ : «SeKum Software», 2015. – С. 262–233 2 Нелябов, А.С. Дослідженнѐ методів підвищеннѐ ефективності АСКТП промислових 

виробництв / А.С. Нелябов, Г.І. Манко // КМОСС-2016 : тези допов. конференції. – Дніпро. – 2016. – С. 250-251. 3 Хорищенко, Д.С. Використаннѐ інформаційного підходу в задачах надійності автоматизованих систем/ Д.С. Хорищенко, Г.І.Манко // КМОСС-2016: тези допов. конференції. – Дніпро. – 2016. – С. 

252-253. 4 Курова, О.О. Дослідженнѐ методів оціняваннѐ ѐкості керуваннѐ технологічними процесами / О.О. Курова, Г.І.Манко // КМОСС-2016 : тези допов. конференції. – Дніпро. – 2016. – С. 247-248. 5 Куликов, Д.С. Дослідженнѐ процесів нейтралізації стоків хімічних виробництв ѐк об’юктів автоматичного 

управліннѐ / Д.С. Куликов, Г.І. Манко // КМОСС-2017 : тези допов. конференції. – Дніпро. – 2017. – С. 205-206. 6 Волошина, К.О. Дослідженнѐ технологічного процесу моноетаноламінового очищеннѐ коксового газу з метоя автоматизації / К.О. Волошина, Г.І.Манко // КМОСС-2017 : тези допов. конференції. 

– Дніпро. – 2017. – С. 261-262. 7 Петренко, К.М. Автоматизаціѐ процесу ідентифікації технологічних об’юктів управліннѐ / К.М. Петренко, Г.І. Манко // КМОСС-2017 : тези допов. конференції. – Дніпро. – 2017. – С. 303-304. 8 Швачка, О.И. Адаптивний ПІД-ПД-регулѐтор / О.І. Швачка, В.а. Тришкін, Г.І.Манко, а.О. 

Довгополий // КМОСС-2017 : тези допов. конференції. – Дніпро. – 2017. – С. 325-326. 9 Васильченко, а.А. Побудова та дослідженнѐ математичних моделей виробництва азотної кислоти / а.А. Васильченко, Г.І. Манко // КМОСС-2018 : тези допов. конференції. – Дніпро. – 2018. – С. 48-49. 10 Нестеров, М.В. 

Принципи створеннѐ автоматизованої системи статистичного аналізу роботи секційної печі / М.В. Нестеров, Г.І. Манко // КМОСС-2018 : тези допов. конференції. – Дніпро. – 2018. – С. 383-384. 11 Васильченко, а.А. Побудова та дослідженнѐ математичних моделей виробництва азотної кислоти / а.А. 

Васильченко, Г.І. Манко // Наукова Україна : Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів (з міжнародноя участя) 30–31 травнѐ 2018 року. – Дніпро : ТОВ «Роѐл Принт», 2018. – С. 76–79. 12 Чистоклютов, Ю.П. Використаннѐ понѐттѐ інформаційної невизначеності в задачах аналізу і синтезу 

систем управліннѐ / Чистоклютов Ю.П., Г.І. Манко // Наукова Україна : Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів (з міжнародноя участя) 30–31 травнѐ 2018 року. – Дніпро: ТОВ «Роѐл Принт», 2018. – С. 220–224.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або 

відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець 

держбяджетної НДР «Розробка методології створеннѐ та підвищеннѐ ефективності комп’ятерно-інтегрованих систем» 2016-2018 р. (№ 0116U001737) 2. Відповідальний виконавець держбяджетної НДР «Комп’ятерне моделяваннѐ та параметричний синтез автоматизованих систем керуваннѐ 

технологічними процесами» 2019-2021 р. (№ 0119U002314); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни “Теоріѐ інформації” длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051001 – Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальні 

технології / Укл.: Г.І. Манко, І.Л. Левчук. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2015. – 33 с. 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційної освіти з дисципліни «Аналогові та цифрові вимірявальні прилади» / Укл.: Г.І. Манко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 12 с. 3. Методичні вказівки до 

практичних занѐть з дисципліни “Сучасні проблеми автоматизованого управліннѐ” длѐ студентів спеціальності 8.05020201 – Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології / Укл.:Г.І. Манко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 63 с. 4. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Сучасні 

проблеми автоматизованого управліннѐ» длѐ студентів спеціальності 8.05020201 – Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології / Укл.: Г.І. Манко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 40 с. 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційної освіти з дисципліни «Сучасні проблеми 

автоматизованого управліннѐ» / Укл. : Г.І. Манко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 8 с. 6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційної освіти з дисципліни “Теоріѐ інформації” / Укл.: Г.І. Манко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 20 с. 7. Методичні вказівки до самостійної роботи 

студентів та дистанційної освіти з дисципліни «Інформаційна теоріѐ виміряваннѐ» / Укл. :Г.І. Манко. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2016. – 47 с. 8. Методичні вказівки з дипломного проектуваннѐ систем автоматизації вибухонебезпечних виробництв / Укл. : Г.І. Манко, І.Л. Левчук, К.О. Довгопола. – 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Data-based metod for the determination of temperature depedense of heat capacity of highly dispersed powders / A/Karnina, A. Girenko, A, Klimenko, O. Mysov // 

Econtechmod. An international quaterly journal 2015. Vol. 3. No. 4. 23-28 1.  Модель перлитного превращениѐ на основе дислокационного механизма / Парусов.В.В., Парусов Э. В., Сагура Л. В., Чуйко 

И. Н., Сивак А. И., Клименко А. П.// Обработка Материалов Давлением Сборник научных трудов№ 2 (41) 2015 Краматорск Дгма с. 90-97 (Tempus) 2. Взаюмозв`ѐзок між мікротвердістя і магнітним 

опором електроосаджених сплавів Fe-Cr, Fe-Ni / Ю.В. Колесник, О.П. Клименко, А.М. Дудка // НауковівістіНУТУ «КПІ». -2015, -№2. с.65-72. 3. Оцінка невизначеності виміряваннѐ критичної 

температури при дослідженні фазового переходу напівпровідник-метал у діоксиді ванадія / А.Я. Карніна, О.П. Клименко, О.П.Мисов // Системиобробкиінформації. -20015. –випуск 6(131). С.84-87. 

4. Разработка режима термомеханической обработки катанки из стали 85, микролегированной бором, на основе закономерностей превращений аустенита при непрерывном охлаждении / 

Парусов Э.В., Парусов В.В., Сагура Л.В., Синак А.И., Клименко А.П. // МиГП 2015, №3, С.54-58. 5. K.V. Luskan, A.O. Gyrenko, O.P. Musov, O.P. Klimenko. Influence of the conditions for the preparation and 

thermal destruction of ammonium tetravanadate on the composition of oxide-vanadic electro-functional materials. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Issue 2(52), 2017, р.87-92. 6. Особенности 

кинетики распада аустенита и закономерности формированиѐ структуры стали С82DCr при непрерывном охлаждении / Парусов Э. В., Губенко С. И., Клименко А. П., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. // Вісник 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2017, № 6, (235-236) ISSN 2312-2676 С. 27-36.(Выход в печать №6 2018) 7. Development of thermomechanical treatment of coil rolled 

products made of steel С86D micro-alloyed with boron / Parusov E.V., Parusov V.V., Sagura L.V., Sivak A.I., Klimenko A.P., Sychkov A. B. // Metallurgical and Mining Industry 2016, No.6. 70-74. (Kopernikus) 8. K. 

Luskan, A. Gyrenko, O. Musov, M. Savchenko, O. Klimenko. Influence of the parameters of thermal decomposition of ammonium tetravanadate on the processes of phase formation of highly dispersed vanadium 

oxides. Proceedings of Odessa Polytechnic University . Issue 1(54), 2018, р.79-84.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Data-based metod for the determination of temperature depedense of heat capacity of highly dispersed powders / 

A/Karnina, A. Girenko, A, Klimenko, O. Mysov // Econtechmod. An international quaterly journal 2015. Vol. 3. No. 4. 23-28; 1.  Модель перлитного превращениѐ на основе дислокационного механизма / Парусов.В.В., Парусов Э. В., Сагура Л. В., Чуйко И. Н., Сивак А. И., Клименко А. П.// Обработка Материалов 

Давлением Сборник научных трудов№ 2 (41) 2015 Краматорск Дгма с. 90-97 (Tempus) 2. Взаюмозв`ѐзок між мікротвердістя і магнітним опором електроосаджених сплавів Fe-Cr, Fe-Ni / Ю.В. Колесник, О.П. Клименко, А.М. Дудка // НауковівістіНУТУ «КПІ». -2015, -№2. с.65-72. 3. Оцінка невизначеності 

виміряваннѐ критичної температури при дослідженні фазового переходу напівпровідник-метал у діоксиді ванадія / А.Я. Карніна, О.П. Клименко, О.П.Мисов // Системиобробкиінформації. -20015. –випуск 6(131). С.84-87. 4. Разработка режима термомеханической обработки катанки из стали 85, 

микролегированной бором, на основе закономерностей превращений аустенита при непрерывном охлаждении / Парусов Э.В., Парусов В.В., Сагура Л.В., Синак А.И., Клименко А.П. // МиГП 2015, №3, С.54-58. 5. K.V. Luskan, A.O. Gyrenko, O.P. Musov, O.P. Klimenko. Influence of the conditions for the preparation 

and thermal destruction of ammonium tetravanadate on the composition of oxide-vanadic electro-functional materials. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Issue 2(52), 2017, р.87-92. 6. Особенности кинетики распада аустенита и закономерности формированиѐ структуры стали С82DCr при непрерывном 

охлаждении / Парусов Э. В., Губенко С. И., Клименко А. П., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2017, № 6, (235-236) ISSN 2312-2676 С. 27-36.(Выход в печать №6 2018) 7. Development of thermomechanical treatment of coil rolled products made of steel 
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О.В., Кравченко Т.В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Далѐ, №6 (247), 2018. – С. 96 – 100. (Index Copernicus) 2.Тараненко, Я. К. Теоретические основы проектированиѐ трубчатых проточных резонаторов из кварцевого стекла. *Текст+ / Я. К. Тараненко, О. Я. Олейник, Н. А. 

Минакова // Измерительнаѐ техника. ? 2018. – № 3. ? С. 68–72. (Scopus, Web of Science). 3. Пат. 103405 Україна, МПК(2006.01) С 03 С 8/02; 8/20. Безфториста безборна склоемалева фрита длѐ отриманнѐ ѐскравозабарвлених покриттів. / Білий а.І., Кислична Р.І., Мінакова Н.О., Худомака К.В.. (Україна). – № а 

201201592 – Заѐвл. 14.02.2012; Опубл. 10.10.2013, Промислова власність, №19. 4.  Білий а.І. Вплив оксиду алямінія на властивості емалевих стекол і покриттів системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2 *Текст+ / Білий а.І., К.В. Павлова, Р.І. Кислична, Н.О. Мінакова. // Вопросы химии и химической технологии. – 

Днепропетровск. – 2013. - № 4 – С. 111-115.  5. Білий а.І. Дослідженнѐ безфтористих безборних стекол в системі Na2O–CaO–TiO2–SiO2 та одержаннѐ на їх основі ѐскравозабарвленних емалевих покриттів *Текст+ / Білий а.І., К.В. Павлова, Р.І. Кислична, Н.О. Мінакова. // Вопросы химии и химической 

технологии. – Днепропетровск. – 2013. - № 2 – С. 106-110.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Вчений 

секретар факультету КНтаІ з 01.09.2018р і по теперішній час.  2. Заступник декана факультету КНтаІ з виховної роботи з 06.05.2019р і по теперішній час.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ розділу АСК ТП дипломного проекту 

длѐ студентів V–VI курсів спеціальностей:7.091600 – Технологіѐ жирів та жирозамінників, 7.051401 – Біотехнологіѐ, 7.091700 – Харчові добавки та компоненти / Укл.: О. Ф. Шуть, Н. О. Мінакова, О. О. Фурса – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 28 с.  2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт 

з курсу «Контроль та управліннѐ хіміко-технологічними процесами» длѐ студентів IV–V курсів (2 частина) / Укл.: Н.О. Мінакова, О.І. Швачка, О.О. Фурса. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 27 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних і контрольних робіт з дисципліни «ОСНОВИ САПР» длѐ 

студентів ІІ курсу денної та ІІІ курсу заочної форм навчаннѐ спеціальності 6.050202 (І частина) / Укл.: Н.О. Мінакова, О.С. Чорна, О.В. Лещенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 22 с. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних занѐть з курсу «Контроль та керуваннѐ хіміко-технологічними 

процесами» длѐ студентів спеціальностей: 6.051301 – Хімічна технологіѐ, 6.051501 – Видавничо-поліграфічна справа, 6.051701 – Харчові технології та інженеріѐ, 6.051401 – Біотехнологіѐ / Укл.: О.І. Швачка, Н.О. Мінакова, О.О. Фурса. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 36 с.  5. Методичні вказівки до 

лабораторних занѐть з дисципліни «АВТОМАТИЗАЦІа ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» за освітнім рівнем «БАКАЛАВР» длѐ студентів спеціальності «151 – АВТОМАТИЗАЦІа ТА КОМП’ЯТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» / Укл.: Н.О. Мінакова, І.Л. Левчук, а.О. Довгополий – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 25 с.; 2) 

наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. 100798 Україна, МПК(2006.01) G 05 B 11/32; G 05 B 11/42. Система комбінованого 

автоматичного регуляваннѐ об'юкта з великим часом запізняваннѐ. / Шуть О.Ф., Блонський С.Д., Мінакова Н.О. (Україна). –№ а201109914 – Заѐвл. 10.08.2011; Опубл. 25.01.2013, Промислова власність, №2. 2. Пат. 104016 Україна, МПК(2006.01) G 05 B 11/48. Пропорційно-інтегрально-диференційний 

регулѐтор з додатковоя керуячоя діюя. / Петрова Н.С, Блонський С.Д., Мінакова Н.О. (Україна). –№ a201111192 – Заѐвл. 20.09.2011; Опубл. 25.12.2013, Промислова власність, №24.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Тітова О.В. Параметрична ідентифікаціѐ моделей динаміки об’юктів регуляваннѐ. *Текст+ / Тітова О.В., Мінакова Н.О., Шуть О.Ф., Гнатко О.М. // Збірник наукових праць Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз, 

управліннѐ, оптимізаціѐ», №2 (2), 2017. – С. 77 – 82. 2. Панасенко Д.Ю., Мінакова Н.О., Нагорна Т.І., Кравченко Т.В., Фурса О.О. Забарвленнѐ безборних титанових емалевих покриттів солѐми кобальту. // Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Фізико-хімічні проблеми технології тугоплавких 

неметалевих та силікатних матеріалів», м. Дніпро, Україна, 10 – 11 жовтнѐ 2018р. – С.88. 3. Гребеняк А.В., Кравченко Т.В., Сігунов О.О., Мусіна А.О., Мінакова Н.О. Розробка складів теплоізолѐційного матеріалу (газогіпсу). // Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Фізико-хімічні проблеми технології 

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів», м. Дніпро, Україна, 10 – 11 жовтнѐ 2018р. – С.65. 4. Кудлай Л.П., Мінакова Н.О., Левчук І.Л., Мисов О.П., Тітова О.В. Визначеннѐ кольору в системі XYZ за допомогоя RGB датчика кольору TCS3200. // четвертий том збірника тез доповідей ІХ Міжнародної 

науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Хіміѐ та сучасні технології” 24-26 квітнѐ 2019р., Дніпро. - 2019. – Т. IV. – С.15. 5.Бойко С.А., Минакова Н.А. Алгоритм сортировки керамической плитки с использованием датчика цвета TCS3200. // четвертий том збірника тез доповідей ІХ 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Trishkin V. Development of the program for selftuning a proportal-integral differential controller with an additional controlling action / Y. Dovhopolyi, G. Manko, V. Trishkin, 

A. Shvachka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6, Issue 2 (90). – P. 61 – 66. (Scopus). 2. Тришкин В. а. Статическаѐ оптимизациѐ процессов ректификации с 

использованием подвижных управлѐящих воздействий / А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – №1. – С. 192 – 201. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-1-22. 

(Web of Science) 1. Тришкин В. а. Экспресс-метод настройки ПИ-регулѐтора длѐ статических и астатических объектов с запаздыванием / О. Ф. Шуть, В. а. Тришкин, И. Л. Левчук, С. Д. Блонский // 

Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность. – 2015. – № 3. – С. 121 – 124. 2. Тришкин В. а. Способ управлениѐ процессом ректификации с помощья распределенных управлѐящих 

воздействий / И. Л. Левчук, А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Вісник НТУ «ХПІ». Серіѐ: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – 2015. – № 14 (1123). – С. 100-105. 3. Тришкин В. а. Моделирование 

парожидкостного равновесиѐ при подвижном управлении процессами ректификации / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин, В. И. Корсун // Вестник НТУ "ХПИ". Сериѐ: Информатика и 

моделирование. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2016. – № 44 (1216). – С. 87 – 100. – DOI: 10.20998/2411-0558.2016.44.08. 4. Тришкин В. а. Управление процессом ректификации с использованием 

подвижных управлѐящих воздействий с двумѐ степенѐми свободы / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2017. – №1. – С. 60 – 72. 5. 

Тришкин В. а. Статическаѐ оптимизациѐ процессов ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий / А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Radio Electronics, Computer Science, 

Control. – 2018. – №1. – С. 192 – 201. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-1-22.; робота з аспірантами та докторантами: Левчук Ігор Леонідович "Оптимальне управліннѐ процесом каталітичного ріформінгу 

при отриманні високооктанового компонента бензину" спеціальність 05.13.07 - автоматизаціѐ процесів керуваннѐ, рік захисту 2014. Шейкус Антон Романович “Автоматичне керуваннѐ 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Trishkin V. Development of the program for selftuning a proportal-integral differential controller with an additional 

controlling action / Y. Dovhopolyi, G. Manko, V. Trishkin, A. Shvachka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6, Issue 2 (90). – P. 61 – 66. (Scopus). 2. Тришкин В. а. Статическаѐ оптимизациѐ процессов ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий / А. Р. 

Шейкус, В. а. Тришкин // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – №1. – С. 192 – 201. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-1-22. (Web of Science); 1. Тришкин В. а. Экспресс-метод настройки ПИ-регулѐтора длѐ статических и астатических объектов с запаздыванием / О. Ф. Шуть, В. а. Тришкин, И. Л. 

Левчук, С. Д. Блонский // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность. – 2015. – № 3. – С. 121 – 124. 2. Тришкин В. а. Способ управлениѐ процессом ректификации с помощья распределенных управлѐящих воздействий / И. Л. Левчук, А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Вісник НТУ «ХПІ». Серіѐ: Нові 

рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – 2015. – № 14 (1123). – С. 100-105. 3. Тришкин В. а. Моделирование парожидкостного равновесиѐ при подвижном управлении процессами ректификации / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин, В. И. Корсун // Вестник НТУ "ХПИ". Сериѐ: Информатика и моделирование. – 

Харьков: НТУ "ХПИ". – 2016. – № 44 (1216). – С. 87 – 100. – DOI: 10.20998/2411-0558.2016.44.08. 4. Тришкин В. а. Управление процессом ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий с двумѐ степенѐми свободы / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин // Интегрированные 

технологии и энергосбережение. – 2017. – №1. – С. 60 – 72. 5. Тришкин В. а. Статическаѐ оптимизациѐ процессов ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий / А. Р. Шейкус, В. а. Тришкин // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – №1. – С. 192 – 201. DOI: 

10.15588/1607-3274-2018-1-22.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Керівник НДР «Розробка методології створеннѐ та підвищеннѐ ефективності комп’ятерно-інтегрованих систем» № 0116U001737 (термін виконаннѐ 2016-2018р.); 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу "Теоретична метрологіѐ" длѐ студентів V курсу спеціальності 8.05100101 "Метрологіѐ та вимірявальна техніка" / Укл.: В. а. Тришкін – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 58 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту 

з дисципліни “Метрологіѐ, технологічні виміряваннѐ та прилади” длѐ студентів IV-V курсів напрѐму підготовки 6.050202 “Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології” ? Укл.: В. а. Тришкін, а.О. Довгополий. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 25 с. 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

010711, дата видачі 06.04.1977, Вища 

атестаційна комісіѐ, рішеннѐ №13д/6 

від 06.04.1977, кафедра основ 

аітоматики

кандидат технічних наук, диплом 

МТН 094309, дата видачі 

29.03.1974, Рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ №12 від 

19.10.1973; 

Метрологіѐ технологічні 

виміряваннѐ та прилади - 

90год.; Теоріѐ оптимальних 

та адаптивних систем - 

30год.

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра комп’ятерно-

інтегрованих 

технологій та 

автоматизації

Основне місце 

роботи

Фурса Ольга 

Олександрівна

1. Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

автоматизації виробничих процесів. Стажуваннѐ в період з 

21.12.2015 по 21.06.2016 р. з дисциплін «Автоматичні 

системи керуваннѐ технологічними процесами галузі; 

Автоматичне регуляваннѐ, управліннѐ технологічними 

процесами галузі; Технологіѐ автоматичного керуваннѐ», 

довідка №881/11 21.06.2016 2. Присвоюно вчене званнѐ 

доцента кафедри комп’ятерно-інтегрованих технологій та 

метрології. Рішеннѐ Атестаційної колегії від 25 лятого 2016 

р. Атестат доцента 12ДЦ №046138. Наказ ДВНЗ УДХТУ №392-

К від 30.09.16

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2006, Спеціальність: 

Технологіѐ переробки полімерів, 

Кваліфікаціѐ: інженер-технолог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

технологіѐ полімерних та 

композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: «Еластомерні 

композиції на основі каучуків 

загального призначеннѐ та 

подрібненого вулканізату 

модифікованого 

нітрогеновмісними сполуками».

основні публікації за напрѐмом: 1. О.Fursа, Y. Gavriluk. Controlling method of rubber architecture containing powdered vulcanizate// SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL,Metallurgical and Mining Industry 

FOUNDER:"Ukrmetallurginform "Scientific and Technical Agency", Ltd. - 2015. - No.12, р.44-46. (SCOPUS, електронне виданнѐ, http://www.metaljournal.com.ua/MMI-2015-No12/) 1. Дослідженнѐ впливу 

фторидів на властивості безборних титанових емалей. *Текст+ / Мінакова Н.О., Нагорна Т.І., Фурса О.О., Тітова О.В., Кравченко Т.В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені 

В.Далѐ, №6 (247), 2018. – С. 96 – 100. (Index Copernicus) 2. О.Fursа, А. Gyrenko, А. Cheremysinova, A. Sheikus. Application of the method of the nonparametric identification of nonlinear dynamic control 

objects for the crushed vulcanizate modification// ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal – 2015. - Vol. 3. No. 4, р.17-22. (Index Copernicus) 3. Е.В. Чернецкий, Фурса О. А., О.Я.Олейник, Е.В. 

Лещенко, Решение задач построениѐ АСУ ТП при помощи программных средств моделированиѐ технологических процессов// Гірнича електромеханіка та автоматика. – 2015. - №94 С. 87-91.  4.  

Фурса О. А, Е.В. Чернецкий, О.Я. Олейник, Алгоритм программного моделированиѐ длѐ автоматизированного расчета эластомерных композиций// Весник восточноукраинского национального 

университетаим. В. Далѐ. – 2015. - №3(220) С. 150-154. 5. Я.В. Гавриляк, Фурса О. А., А. И. Швачка. Расчет параметров процесса модификации измельченного вулканизата// Вісник 

східноукраїнського національного університету ім. В. Далѐ. – 2015. - №3(220) С. 160-163.  6. Ювдокименко Н. М., Фурса О. О., Гавриляк Я. В. Оціняваннѐ можливості застосуваннѐ модифікованого 

нітрогеновмісними сполуками подрібненого вулканізату// Технологический аудит и резервы производства. – Харьков. – 2015. – №5/3 (25). – С. 42-47.
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практики длѐ студентів магістрів зі спеціальності 151 – Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології / Укл.: О.О. Фурса, Г.І. Манко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. 20 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до 
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2019 р. – Херсон : Херсонська державна морська академіѐ, 2019. – С. 432-433. 3. Чуприна Н.М. Розвиток транспортних перевезень / Чуприна Н.М., Гаркуша В.В., Гаювський В.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ПРОЕКТУВАННа, 

ДИЗАЙН ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІа». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 63-65. 4. Гаркуша В.В. Світовий досвід розвитку транспортно-логістичної системи / Гаркуша В.В., Кучкова О.В. // Транспортний комплекс України: умови ефективного розвитку (Серіѐ: «Проблеми управліннѐ, економіки, екології та права 

щодо розвитку транспортного комплексу України») : матеріали VІІ Всеукраїнської науко-во-практичної конференції, м. Одеса, 2-3 травнѐ 2019 р. / *під наук. ред. Котлубаѐ О.М.+; Одеський національний мор-ський університет. – Одеса : ОНМУ МОН України, 2019. – С. 47-50. 5. Чуприна Н.М. Особливості 

сучасної транспортної логістики / Чуприна Н.М., Гаркуша В.В. // Збірник матеріалів І Мііжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Напрѐми розвитку технологічних систем і логістики в АПВ", 11-12 квітнѐ 2019 р. – Харків. . – С. 55.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя 

(спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Заступник директора Жовтневої районної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділеннѐ Фонду соціального страхуваннѐ з Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Казіміров Ігор 

Павлович

ТОВ «Теплотехніка», 16 Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1982, Спеціальність: 

Машини длѐ виробництва 

будматеріалів та конструкцій, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-механік

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

хімічне машинобудуваннѐ; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(05.02.04) Трение и износ в 

машинах

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. А.с. 1368517 МКИ3 F16С 17/08. Сферическаѐ опора *Текст+ / И.П. Казимиров, Балев А.В. – 

3978887/25-27; опубл. 21.01.88, Бял. № 3. – 5с. 2. А.с. 1453999 Тепловой двигатель *Текст+ / И.П. Казимиров и др. (без права открытой публикации) 3. А.с. 1462909 Опара вала насоса *Текст+ / И.П. Казимиров и др. (без права открытой публикации) 4. А.с. 1574961 МКИ3 F16J 15/34. Торцовое уплотнение 

*Текст+ / И.П. Казимиров , Дудка А.Н.. – 4424354/24-29; опубл. 30.06.90, Бял. № 24 – 3с. 5. А.с. 1781476 МКИ3 F16С 17/08. Сферическаѐ опора *Текст+ / И.П. Казимиров, Пистунов И.Н., Бреус. С.А. – 4842002/27; опубл. . 15.12.92, Бял. № 46. – 5с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Казимиров И.П. Энергосбережение - это реальность / И.П. Казимиров // «Наука про теплоту та воду» випуск №1 Травень 2016. Науково- популѐрний 

журнал Реюстраційне свідоцтво Серіѐ КВ 21995-11895р.  2. Казимиров И.П. Как запасать тепло и какой тепловой аккумулѐтор выбрать / И.П. Казимиров // «Наука про теплоту та воду» випуск №1 Травень 2017 Науково- популѐрний журнал Реюстраційне свідоцтво Серіѐ КВ 21995-11895р.  3. Казимиров И.П. 

Мифы и реальность холодного "термоѐда" / И.П. Казимиров // «Наука про теплоту та воду» випуск №1 Травень 2018. Науково- популѐрний журнал Реюстраційне свідоцтво Серіѐ КВ 21995-11895р.  4. Казимиров И.П. Когда изготовить, а когда купить готовое изделие / И.П. Казимиров // «Наука про теплоту та 

воду» випуск №1 Травень 2018. Науково- популѐрний журнал Реюстраційне свідоцтво Серіѐ КВ 21995-11895р.  5. Экспериментальное исследование температурных полей поверхностей твердотельного теплового аккумулѐтора / Белименко С.С., Казимиров И.П., Александров А.Г., Коломиец Е.В. // Наукова 

Україна: Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів (з міжнародноя участя) 30-31 травнѐ 2018 року. – Дніпро: ТОВ «Роѐл Принт», 2018. – 314 с. http://globalnauka.com/NU4_arhiv.php; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Виконавчий директор ООО ПК «Лідер» м. Дніпро, 2003-2010рр; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦАР 

001097, дата видачі 23.12.1994, Вчена 

рада вищого навчального закладу, 

установи, організації, рішеннѐ №12 

від 23.12.1994, кафедра хімічне 

машинобудуваннѐ

кандидат технічних наук, диплом 

КД 008537, дата видачі 22.11.1989, 

Рада вищого навчального закладу, 

установи, організації, рішеннѐ №7 

від 27.06.1989, спеціальність 

(05.02.04) Трение и износ в 

машинах; 

"Нарисна геометріѐ" (16) , 

Інженерна та компятерна 

графіка, "Теоріѐ машин та 

механізмів" (32)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Алюксандров 

Олександр 

Григорович

"Стажуваннѐ в НВП «Рапід», відділ головного інженера з 

дисципліни «Прикладна механіка», «Нарисна геометріѐ, 

інженерна і комп’ятерна графіка» з 21.12.2015 по 22.06.2016 

Вид документа - довідка про проходженнѐ стажуваннѐ 

№3184 від 12.07.2016"

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 

Технологіѐ переробки пластичних мас 

і еластомерів, Кваліфікаціѐ: магістра

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: (05.17.06) 

Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: Розробка 

еластомерних композицій, що 

містѐть подрібнений вулканізат

основні публікації за напрѐмом: "1. Nikolsky, V. Research into the impact of structural features of combustion chamber in energy-technological units on their operational efficiency / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. 

Ved, A. Pugach, R. Turluev, O. Alieksandrov, V. Kosarev // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.5/8. N.95. – P.58-64. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2018.143316" "2. Nikolsky, V. Research of the impact of the method of heating of heat units on the qualitative characteristics of treated materials / V. Nikolsky, O. Oliynyk, A. Pugach, O. Alieksandrov, O. 

Gnatko, Y. Chernetskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.6/6. N.96. – P.37-43. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.148372" "3. Nikolsky, V. Analytical and 

experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, A. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // 

Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol.4/8. N.100. – P.15-23. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629"

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: "1. Nikolsky, V. Research into the impact of structural features of combustion chamber in energy-technological units 

on their operational efficiency / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, A. Pugach, R. Turluev, O. Alieksandrov, V. Kosarev // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.5/8. N.95. – P.58-64. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143316" "2. Nikolsky, V. Research of the impact of the method of 

heating of heat units on the qualitative characteristics of treated materials / V. Nikolsky, O. Oliynyk, A. Pugach, O. Alieksandrov, O. Gnatko, Y. Chernetskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.6/6. N.96. – P.37-43. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.148372" "3. Nikolsky, V. 

Analytical and experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, A. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol.4/8. N.100. – P.15-23. (Scopus)  DOI: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629"; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових 

видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: "Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи: «Геометричне моделяваннѐ в САПР деталей хіміко-технологічного обладнаннѐ» за № д.р. 0111U008146 (термін виконаннѐ 01.2011 – 03.2017)"; 11) наукове 

консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): «Коралл ГРУПП. Екологічні технології». Консультуваннѐ з питань тонкого та надтонкого здрібненнѐ. З 09.2016 по теперішній час.; 12) наѐвність 

апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Исследование диффузии различных сред в модифицированный полиуретан, применѐемый в 

триботехнических изделиѐх / Вахалин Я.Н., Третьѐков О.А., Александров А.Г., Ливак О.В. // Материали за 5-а международна научна практична конференциѐ, «Настоѐщи изследваниѐ», Математика. Съвременни технологии на на информации. Химиѐ и химически технологии. Здание и архитектура // 

Софиѐ: «Бѐл ГРАД-БГ» ООД. – 2009. – Т. 12. – 88 с. 2. Начовный, И.И. Сравнительные исследованиѐ композиционных материалов фторопласт-4 с шунгитом и Ф4К20 в условиѐх вращательного движениѐ / И.И. Начовный, О.И. Бурѐ, Ив.И. Начовный, А.Г. Александров. // Композитные материалы. – 2016. – Т. 

10, № 1. – С. 53-57. 3. Начовний, І.І. Дослідженнѐ властивостей м’ѐких набивок / І.І. Начовний, О.І. Бурѐ, А.М. Дудка, О.Г. Алюксандров. // Композитные материалы. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 51-54. "4. Экспериментальное исследование температурных полей поверхностей твердотельного теплового 

аккумулѐтора / Белименко С.С., Казимиров И.П., Александров А.Г., Коломиец Е.В. // Наукова Україна: Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів (з міжнародноя участя) 30-31 травнѐ 2018 року. – Дніпро: ТОВ «Роѐл Принт», 2018. – 314 с. http://globalnauka.com/NU4_arhiv.php" "5. 

Компьятерное моделирование и экспериментальные исследованиѐ гидродинамических процессов в роторно-импульсных теплогенераторах / В.Е. Никольский, А.Г. Александров, В.А. ариз, М.Н. Матченко, А.В. Лободенко // Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем (КМОССС-2019): 

матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 6-8 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро: Баланс-Клуб, 2019. – 240 с. http://orgconf.com/event/conf-

CMOSS2019"

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 017688, дата видачі 12.03.2003, 

Вища атестаційна комісіѐ, рішеннѐ 

№9-08/3 від 12.03.2003, 

спеціальність (05.17.06) Технологіѐ 

полімерних і композиційних 

матеріалів; 

Нарисна геометріѐ, 

інженерна та комп'ятерна 

графіка (8)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Кравець Василь 

Іванович

ТОВ «Теплотехніка» 2016. Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1984, 

Спеціальність: машини і апарати 

хімічних виробництв, Кваліфікаціѐ: 

інженер-механік

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

деталей машин; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність (05.04.09) Машини і 

агрегати нафтопереробних і 

хімічних виробництв, Тема 

дисертації: Машини і агрегати 

нафтопереробних і хімічних 

виробництв

11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): «Коралл ГРУПП. "Екологічні технології». Консультуваннѐ з питань тонкого та надтонкого здрібненнѐ з 09.2016 по теперішній час.; 12) 

наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Кравец В.И. Измельчениѐ в центробежной мельнице твердых отходов промышленных 

проимзводств/Титова Е.В.//VII Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених "Хіміѐ та сучасні технології". — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ " — 2017. — С.103 2.Кравец В.И. Применение концепции неопределенности в области измерениѐ расхода// Титова Е. В. Тришкин В. а. 

Кравец В. И. Лосихин Д. А., Гнатко Е.Н. зб наук. пр, Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз управліннѐ, оптимізаціѐ. —Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, -2018.-№1(3), - С.76-81. 3. Зниженнѐ міцності твердих порід *Текст+ – В. Ф. Ганкевич, В. І. Кравець, О. В. Лівак // VI міжнародна науково - практична конференціѐ 

"Перспективні технології збагаченнѐ корисних копалин" : тези допов., Нац. Гірнич. Ун-т. Укр., Дніпро, 29-31 березнѐ 2018 р.  4. Vasyl Kravets, Research of secondary biomaterials as potential energy source for mining labour *Text+ / Svitlana Lysytska, Volodymyr Gerasimenko, Vasyl Kravets and Tatiana 

Kholodenko//International Conference “Applied Biotechnology in Mining„/National Technical University “Dnipro Polytechnic„ Dnipro, Ukraine, April 25-27, 2018. – 69-70 p. 5. Оценка возможности использованиѐ термоциклического воздействиѐ в породоразрушаящих инструментах при бурении крепких горных 

пород / Ганкевич В.Ф., Москалева Т.В., Кравец В.И., Ливак О.В. //ХVII научно-техническаѐ конференциѐ «Потураевские чтениѐ»: тез. докл., Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 25 ѐнварѐ 2019, С.14 6. Кравец В.И. Математическое моделирование процесса измельчениѐ с одновременной сушкой 

материала в центробежной мельнице / Титова Е.В., Минакова Н.А., Чернецкий Е.В., Гнатко Е.Н. зб наук. пр, Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз управліннѐ, оптимізаціѐ. —Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, -2019. — №1(5). — С.63-68; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні 

вказівки до виконаннѐ розрахункового завданнѐ по кафедрі прикладної механіки на тему "Розрахунок вала редуктора" / В. І. Кравець, П. П. Юрмаков, В. А. Карпенко; ДВНЗ УДХТУ.-Дніпропетровськ, 2015.-14 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу «Деталі машин» длѐ студентів ІІІ-IV 

курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денної та заочної форм навчаннѐ «Розрахунок й проектуваннѐ приводу ланцягового конвеюра із двохступінчастим циліндричним косозубим редуктором з роздвоюним тихохідним ступенем» / Карпенко В.А., Кравець В.І., Бабенко В.Г. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015, - 58 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу «Прикладна механіка» за темоя: «Розрахунок одноступінчастого циліндричного редуктора» длѐ студентів II курсу денної та III курсу заочної форм навчаннѐ зі спеціальності 181 - харчові технології, 

спеціалізації -Харчові технології та інженеріѐ/В.А. Карпенко, В.І. Кравець, С.В. Ковальов, ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2016.- 40с. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу "Деталі машин" *длѐ студентів III-IV курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ. Частина 2+ / В. І. 

Кравець, В. Г. Бабенко, О. М. Гнатко; ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2016.- 44 с. 5. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка і основи конструяваннѐ» длѐ студентів II–ІІІ курсів механічних спеціальностей: 151 – автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології / 

Кравець В.І., Бабенко В.Г., Ковальов С.В., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 8с. 6. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка» длѐ студентів II курсу спеціальності 152 – Метрологіѐ та вимірявальна техніка / Кравець В.І., Бабенко В.Г., Ковальов С.В., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 

2017.- 10с. 7. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Деталі машин» длѐ студентів ІІІ курсу спеціальності 144 – теплоенергетика / Кравець В.І., Бабенко В.Г., Ковальов С.В, ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 8с. 8. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Технічна 

механіка» длѐ студентів ІІ–ІІІ курсу всіх форм навчаннѐ. Частина І / Кравець В.І., Бабенко В.Г., Карпенко В.А., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 27с. 9. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» длѐ студентів II-III курсів технологічних спеціальностей. Частина II / В. І. 

Кравець, В.Г. Бабенко, П.П. Юрмаков- ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 12с. 10. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» длѐ студентів II–ІІІ курсів спеціальності 226 - Фармаціѐ, промислова фармаціѐ /В.І. Кравець, В.Г. Бабенко, С.В. Ковальов - ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 

2017.- 11с.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного 

наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Науковий керівник наукової теми: «Дослідженнѐ покриттів, процесів та обладнаннѐ на основі моделяваннѐ фізико-хімічних процесів з метоя підвищеннѐ їх експлуатаційних хара-ктеристика» № 0116U001727 (термін виконаннѐ 

01.01.2016–31.12.2018.) 2. Науковий керівник НДР «Дослідженнѐ покриттів, процесів та обладнаннѐ на основі моделяваннѐ фізико-хімічних процесів з метоя підвищеннѐ експлуатаційних характеристик» НДР № 0119U002312 (термін виконаннѐ 01.2019р. – 12.2021р.); 2) наѐвність одного патенту на винахід 

або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1.Пат. u 2017 09427 Україна, МПК (08.2017) Е21В 10/46, Е21В 7/14. Термомеханiчний породоруйнуячий iнструмент / Кожевников А. О., 

Кравець В.І., Вахалiн Я. М., Лiвак О. В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. — опубл. 25.05.2018, Бял. №10. 2. Патент. 71234 Україна, МПК В02С 13/14. Відцентровий млин *Текст+ / Кравець В.І, Кравець О.В. (Україна); заѐвник та патентовласник Кравець В.І, Кравець О.В. – № 20031211201; 

заѐвл. 09.12.2003; опубл. 17.04.2006, Бял. №4.Діячий по теперішній час.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 

Завідуячий кафедроя прикладної механіки (деталей машин) з 2000 р. до 2.11.2019р.

Доцент по кафедрі, атестат ДЦАР 

005887, дата видачі 20.06.1997, Вчена 

рада вищого навчального закладу, 

установи, організації, рішеннѐ №6 

від 20.06.1997, кафедра деталей 

машин

кандидат технічних наук, диплом 

КД 042828, дата видачі 21.08.1991, 

Рада вищого навчального закладу, 

установи, організації, рішеннѐ №8 

від 30.05.1991, спеціальність 

(05.04.09) Машини і агрегати 

нафтопереробних і хімічних 

виробництв; 

Прикладна механіка, 

прикладна механіка і основи 

конструяваннѐ, деталі 

машин

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Немчинов 

Сергій Ілліч

Національний гірничий університет, каф. будівельної, 

теоретичної та прикладної механіки. Стажуваннѐ з 

дисциплін: “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів” 

“Розрахунок рамних систем”, в період: І етап: 23.05.16-

01.07.16 ІІ етап: 01.09.16-23.01.17 Наказ ДВНЗ УДХТУ про 

направленнѐ на стажуваннѐ від 10.05.16р. № 177-К у 

Національний гірничий університет, каф. будівельної, 

теоретичної та прикладної механіки Довідка № 1/23-298 від 

23.01.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1973, 

Спеціальність: Хімічне 

машинобудуваннѐ і 

апаратобудуваннѐ, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-механік

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

теоретичної механіки і опору 

матеріалів; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.03 

Електрохимічні виробництва, 

Тема дисертації: Електрохімічне 

поліруваннѐ постійним і змінним 

струмом холоднодеформованих 

конструкційних сталей

основні публікації за напрѐмом: S.I. Nemchinov, A.V. Khristenko. Stress-strain state of pneumatic flexible shaft coupling for ball mill drives // Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series 

Transport. – 2018. – Vol. 99. – P. 125-134. (WoS). doi: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2018.99.12  1. S.I. Nemchynov, I.I. Nachovnyi. Stress-srain state of the lower traverse of the hydraulic press // Journal of 

Engineering Sciences. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. d1-d5. http://jes.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/JES_2018_01_C1-C5.pdf 2. С.І. Немчинов. Дослідженнѐ напружено-деформованого стану 

рами гідравлічного пресу поверхового // Вібрації в техніці та технологіѐх. – 2017. – № 4(87). – С. 70 – 75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvtt_2017_4_13 "3. С.І. Немчинов. Скінченно-елементне 

моделяваннѐ напружено-деформованого стану траверси гідравлічного пресу // Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ. – 2017. – № 1(1). – С. 37 – 40. http://kmauo.org/wp-

content/uploads/2017/09/Nemchynov.pdf doi:10.32434/2521-6406-2017-1-1" 4. С.І. Немчинов. Особливості розрахунку основних елементів станин гідравлічних пресів // Вібрації в техніці та 

технологіѐх. – 2016. – № 3(83). – С. 132 – 138. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvtt_2016_3_23  5. І.М. Кузѐюв, С.І. Немчинов. Оптимізаціѐ конструктивного оформленнѐ корпусів одночерв’ѐчних екструдерів // 

Вопросы химии и химической технологии. – 2008. – № 6. – С. 220-224.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Розрахунок рамних систем» длѐ студентів ІII – ІV курсів спеціальності «Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл.: С.І. Немчинов. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 25 с. 2. 

Дослідженнѐ вільних коливань механічної системи з одним степенем вільності. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи длѐ студентів ??-ІV курсів спеціальностей: «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл.: С.І. Немчинов. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 31 с. 3. Методичні 

вказівки до виконаннѐ розрахунково-проектувальної роботи із застосуваннѐм математичного пакету MATHCAD «Дослідженнѐ геометричних характеристик плоских перерізів» длѐ студентів II – ІV курсів спеціальності «Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл.: С.І. Немчинов. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 46 с.; 

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. С.И. Немчинов, С.М. Тиранскаѐ, Н.И. Иващенко, Т.А. Тимошенко, С.И. Филоненко. SU 1285071 A 1, 

М.Кл.3 С 25 F 3/24. Раствор длѐ электрохимического полированиѐ сталей. – № 3889935/22-02; Заѐвл. 30.04.85; Опубл. 23.01.87. Бял. № 3. – 6 с. https://findpatent.ru/patent/128/1285071.html 2. И.Н. Жуков, В.Ф. Волошин, Л.Н. Соколѐн, В.С. Скопенко, С.И. Немчинов. Авторское свидетельство 842111 СССР, 

М.Кл.3 С 23 F 3/00 С 09 K 13/04. Раствор длѐ химического полированиѐ меди и ее сплавов. – № 2712349/22-02; Заѐвл. 10.01.79; Опубл. 30.06.81. Бял. № 24. – 4 с. 3. Н.И. Иващенко, С.М. Тиранскаѐ, С.И. Немчинов. Авторское свидетельство 789641 СССР, М.Кл.3 С 25 F 3/24. Раствор длѐ электрохимического 

полированиѐ сталей. – № 2664509/22-02; Заѐвл. 21.09.78; Опубл. 23.12.80. Бял. № 47. – 10 с. 4. С.М. Тиранскаѐ, В.Ф. Перетѐтько, С.И. Немчинов, Н.И. Иващенко, Ф.И. Карпушева, Т.Н. Завгороднѐѐ. Авторское свидетельство 685731 СССР, М.Кл.3 С 25 F 3/24. Раствор длѐ электрохимического полированиѐ 

стальных изделий. – № 2544030/22-02; Заѐвл. 14.11.77; Опубл. 15.09.79. Бял. № 34. – 4 с. 5. С.М. Тиранскаѐ, С.И. Немчинов. Авторское свидетельство 645959 СССР, М.Кл.2 С 09 K 13/06 С 25 F 1/06. Раствор длѐ электрохимической обработки металлов. – № 2144170/23-02; Заѐвл. 13.06.75; Опубл. 05.02.79. Бял. 

№ 5. – 6 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. С.І. Немчинов, І.І. Начовний. Комп’ятерне моделяваннѐ напружено-

деформованого стану рами поверхового гідравлічного пресу // Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем: матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 1-3 листопада 2017 року ). Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2017. – С. 141-144. 2. С.І. Немчинов. Дослідженнѐ напружено-деформованого стану рами гідравлічного пресу поверхового // «Вібрації в техніці та технологіѐх» XVI Міжнародна науково-технічна конференціѐ 26–27 жовтнѐ 

2017 р.: тез доп. – Вінницѐ : ВНТУ. – 2017. – С. 157-158. 3. М.І. Шевчук, С.І. Немчинов. До питаннѐ про розрахунок основних елементів станин гідравлічних пресів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки» (Київ, 15-16 березнѐ 2017 року). Київ. – 2017. – С. 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

009423, Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ 

№228/д від 30.03.1989, кафедра 

теоретичної механіки і опору 

матеріалів

кандидат технічних наук, диплом 

ТН 039707, дата видачі 24.09.1980, 

Вчена рада вищого навчального 

закладу, установи, організації, 

рішеннѐ №4 від 07.04.1980; 

"Теоретична механіка" (42), 

"Опір матеріалів" (40), 

"Розрахунок рамних систем" 

(16)



Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Овчаренко 

Володимир 

Іванович

Національна металургійна академіѐ, кафедра 

матеріалознавства ім. Я.М. Тарана. Стажуваннѐ з 

дисциплін: “Матеріалознавство”, “Матеріалознавство і 

обробка матеріалів” в період з 10.05.16 до 04.06.16р.  Наказ 

ДВНЗ УДХТУ про направленнѐ на ста жуваннѐ від 

10.05.2016р. №177-К у ДВНЗ “Національна металургійна 

академіѐ України”, каф. матеріалознавс-тва ім. Я.М. 

Тарана. Довідка №294/4 від 04.06.2016 р.  Національна 

металургійна академіѐ, кафедра ѐкості, стандартизації та сер-

тифікації. Стажуваннѐ з дисципліни: “Взаюмозамінність, 

стандартизаціѐ та технічні виміряваннѐ” в період: І етап: з 

28.04.17 до 30.06.17р., ІІ етап: з 01.09.17 до 29.12.17р. Наказ 

ДВНЗ УДХТУ про направленнѐ на стажуваннѐ від 

24.04.2017р. №26-08-184 у ДВНЗ “Національна ме-

талургійна академіѐ України”, каф. ѐкості, стандартизації та 

сертифікації. Довідка №287/9 від 29.12.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Державна металургійна 

академіѐ України, Рік закінченнѐ: 

1999, Спеціальність: Металознавство 

та термічна обробка металів, 

Кваліфікаціѐ: спеціаліста металургії

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

матеріалознавства; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність Металознавство та 

термічна обробка металів, Тема 

дисертації: “Текстурована 

наноструктура і властивості 

тонких хромових 

електропокриттів на консервній 

жерсті”

основні публікації за напрѐмом: O.B. Girin, V.I. Ovcharenko. Formation of Spherulites and Pentagonal Quasicrystals in Metals Being Electrodeposited // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 

2014. – No. 2/11. – P. 30-34. (Scopus) https://www.researchgate.net/publication/287713866 1. Д.Г. Королѐнчук, В.И. Овчаренко, В.В. Трофименко. Структура и физико-механические свойства 

электролитических сплавов Ni-Co // Металознавство та термічна обробка металів. – 2019. – №. 1. – С. 49–53. https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.260319.49.301 2. Д.Г. Королѐнчук, В.Г. Нефедов, 

В.И. Овчаренко. О причинах увеличениѐ скорости коррозии под тонкими слоѐми воды // Металознавство та термічна обробка металів. – 2017. – №. 4 – С. 31–37. 

http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/125185 3. В.І. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук. Морфологіѐ поверхні композиційних електролітичних покриттів кобальт-графіт // Металознавство та термічна 

обробка металів. – 2017. – №. 3. – С. 22-28. http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/113795 4. О.О. Жигалова, Я.Ю. Скнар, Н.В. Аміруллоюва, І.В. Скнар, В.І. Овчаренко. Електроосадженнѐ покриттів Ni–P 

із метилсульфонатного електроліту // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – Т. 5. – С. 12-17. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/5/Zhigalova.pdf 5. Е.В. Колесник, В.И. 

Овчаренко. Структура и фазовый состав электроосажденных сплавов Fe-Sn // Металознавство та термічна обробка металів. – 2014. – № 4. – С. 29-33. http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/29-33

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. В.И. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук. Получение блестѐщих электрохимических 

серебрѐных покрытий // Ресурсозбереженнѐ та енергоефективність процесів та обладнаннѐ обробки тиском в машинобудуванні та металургії: Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції, 21-23 листопада 2018 р. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2018. – С 73-74. 2. Д.Г. Королѐнчук, В.И. Овчаренко. 

Получение электролитических покрытий сплавом Ni-Co // Хімічні проблеми сьогоденнѐ (ХПС-2019): збірник тез доповідей IІ Міжнародної (ХIІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 19-21 березнѐ 2019 р. – Вінницѐ / Донецький національний університет імені Василѐ Стуса. 

– 2019. – С. 125. 3. В.И. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук, С.О. Рубан. Электролитические покрытиѐ сплавами на основе Ni // Четвертий том збірника тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Хіміѐ та сучасні технології”. – Дніпро. – 2019. – Т. ІV. – С. 71. 

4. В.И. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук, Н.А. Лещенко. Формирование структуры и свойств электролитических покрытий сплавами на основе никелѐ // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІII Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітнѐ 2019 р., м. Дніпро. – 

Дніпро: “Середнѐк Т.К.”. – 2019. – С. 114-115. 5. Д.Г. Королѐнчук, В.І. Овчаренко, В.Г. Нефедов. Електропровідність тонких шарів електролітів ѐк причина інтенсифікації корозійних процесів // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018: Матеріали І Всеукраїнської наукової 

конференції, 10 квітнѐ 2018 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середнѐк Т.К.”. – 2018. – С. 86. 6. Д.Г. Королѐнчук, В.Г. Нефедов, В.І. Овчаренко. О механизме коррозионного разрушениѐ металлов под тонкими слоѐми влаги // Хімічні проблеми сьогоденнѐ (ХПС-2018): збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ 

Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27-29 березнѐ 2018 р., м. Вінницѐ / Донецький національний університет імені Василѐ Стуса. – Вінницѐ, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2018. – С. 194. 7. Д.Г. Королѐнчук, В.І. Овчаренко, В.Г. Нефедов. Композиционные электролитические 

покрытиѐ кобальта с углеродным наноматериалом // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Хіміѐ та сучасні технології”. – Дніпро. – 2017. – Т. ІI. – С. 64-65. 8. Ю.О. Деревѐнко, В.І. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук. Формуваннѐ тонких композиційних 

покриттів на основі кобальту // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Хіміѐ та сучасні технології”. – Дніпро. – 2017. – Т. V. – С. 144.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець держбяджетної НДР за № ДР 

0111U008609 “Взаюмозв'ѐзок структури і властивостей металевих матеріалів” (термін виконаннѐ 2011-2015 р.р.). 2. Відповідальний виконавець держбяджетної НДР за № ДР 0116U001731 “Особливості структуроутвореннѐ матеріалів в залежності від умов їх одержаннѐ” (термін виконаннѐ 2016-2020 р.р.).; 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Завідувач лабораторії електронно-мікроскопічного аналізу матеріалів 

кафедри матеріалознавства (з 2010 р. по даний час). 2. Вчений секретар кафедри матеріалознавства (з 2015 р. по даний час).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни “Технологіѐ конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство” (розділ “Макроструктурний аналіз матеріалів”) за освітнім рівнем “бакалавр” длѐ студентів спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42 с. 2. Методичні вказівки до лабораторних 

занѐть з дисципліни “Технологіѐ конструкційних матеріалів та матеріалознавство”, розділ “Мікроструктурний аналіз матеріалів” за освітнім рівнем “бакалавр” длѐ студентів спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І.– Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2018. – 23 с. 3. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни “Технологіѐ конструкційних матеріалів та матеріалознавство”, розділ “Зварявальне виробництво” за освітнім рівнем “бакалавр” длѐ студентів спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” / 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

025690, дата видачі 01.07.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/12-

Д від 01.07.2011, кафедра 

матеріалознавства

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 049048, Вища атестаційна 

комісіѐ України, рішеннѐ №22-08/8 

від 12.11.2008, спеціальність 

Металознавство та термічна 

обробка металів; 

"Матеріалознавство"" (16), 

""Матеріалознавство і 

обробка матеріалів"" (16 ), 

""Взаюмозамінність, 

стандартизаціѐ та технічні 

виміряваннѐ"" (32)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Трофименко 

Віталій 

Васильович

Національна металургійна академіѐ, кафедра 

матеріалознавства ім. Я.М. Тарана. Стажуваннѐ з 

дисциплін: “Новітні матеріали”, “Матеріалознавство та 

технологіѐ матеріалів” в період з 10.05.16 до 04.06.16р.  

Наказ ДВНЗ УДХТУ про направленнѐ на стажуваннѐ від 

10.05.2016р. №177-К у ДВНЗ “Національна металургійна 

академіѐ України”, каф. матеріалознавс-тва ім. Я.М. 

Тарана. Довідка №294/5 від 08.06.2016 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапора 

металургійний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1971, Спеціальність: 

Металознавство, устаткуваннѐ та 

технологіѐ термічної обробки 

металів, Кваліфікаціѐ: Інженер-

металург

Вчене званнѐ: Старший науковий 

співробітник по спеціальності 

Металоведеннѐ та термічна 

обробка металів, Спеціальність: 

спеціальність Металоведеннѐ та 

термічна обробка металів; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.16.01 – 

“Металознавство та термічна 

обробка металів”, Тема 

дисертації: Дослідженнѐ системи 

залізо-водень

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. А.В. Трофименко, В.В. Трофименко. Патент України на винахід № 120071, МПК B64G 1/50, F28D 

15/02, F28F 3/02, B64G 1/22. Холодильник-випромінявач / заѐвник та патентовласник Трофименко Анатолій Васильович, Трофименко Віталій Васильович; опубл. 25.09.2019, Бял. № 18. – 4 с. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261871&chapter=biblio" 2. А.В. Ивченко, В.В. 

Трофименко, С.Н. Шпак, Т.Я. Лукаш. Авторское свидетельство 1797010 СССР, МКИ G 01 N 7/16. Устройство длѐ определениѐ содержаниѐ водорода в металлах и сплавах. – № 4857652/04; Заѐвл. 06.08.90; Опубл. 23.02.93, Бял. №7. – 3 с. 3. А.В. Ивченко, Т.Я. Лукаш, С.Н. Шпак,. В.В. Трофименко. Авторское 

свидетельство 1775642 СССР, МКИ G 01 N 7/16. Способ определениѐ содержаниѐ диффузионно-подвижного водорода в металлах и сплавах и устройство длѐ его осуществлениѐ. – № 4869910/04; Заѐвл. 01.10.90; Опубл. 15.11.92, Бял. №42. – 3 с. 4. В.И. Шаповалов, В.В. Трофименко, Н.В. Грѐдунова, С.Г. 

Черезов. Авторское свидетельство 1663511 СССР, МКИ G 01 N 7/00. Устройство длѐ определениѐ количества газов в металлах. – № 4724243/26; Заѐвл. 27.07.89; Опубл. 15.07.91, Бял. №26. – 4 с. 5. А.В. Трофименко, В.В. Трофименко. Авторское свидетельство 1495595 СССР, МКИ F 24 J 2/28. Солнечный 

воздухонагреватель. – № 4240035/24-06; Заѐвл. 30.03.88; Опубл. 23.07.89, Бял. №27. – 2 с. 6. В.В. Трофименко, В.И. Шаповалов, В.Я. Карпов, Н.В. Грѐдунова. Авторское свидетельство 1574651 СССР, МКИ C 21 D 3/06, 1/72. Способ обезводороживаниѐ изделий из металлов и сплавов. – № 4469158/31-02; 

Заѐвл. 01.08.88; Опубл. 30.06.90, Бял. №24. – 2 с. 7. В.И. Васильев, В.И. Шаповалов, В.Я. Карпов, В.А. Чернов, О.В. Бабак, И.Г. Гладких, В.В. Трофименко, А.Б. Ильиных. Авторское свидетельство 1587421 СССР, МКИ G 01 N 7/02, G 05 D 27/00. Устройство длѐ определениѐ количества газов в металлах и 
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кандидат економічних наук, 

диплом ДК 029186, дата видачі 

30.06.2015, Атестаційна колегіѐ, 

рішеннѐ № від 30.06.2015, 
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«Управліннѐ складськоя діѐльністя 

з використаннѐм інструментів 
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машинобудуваннѐ» 

"Управліннѐ регіональним 

розвитком" - 40 год., 
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"Управлінський облік" - 24 

год., "Державне та 
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Доцент Економічний 
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менеджменту та 

фінансів

Основне місце 

роботи

Рѐбцева Ольга 

Ювгенівна
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Гончара,  Довідка про закінченнѐ №89 – 4 – 238 від 

07.05.2015р.  захист канд. дисер. в 2015р. Науково-

практичне стажуваннѐ в Академічній спілці ім.Міхала 

Балудѐнського (м.Кошице, Словаччина, сертифікат №5-

09/15). Стажуваннѐ під час науково-практичного форуму 

«New economics» (м.Краків (Польща) – м. Кошице 

(Словаччина), сертифікат 6-11/15).

Диплом магістра видано закладом: 

Національний гірничий університет, 

Рік закінченнѐ: 2006, Спеціальність: 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діѐльності, Кваліфікаціѐ: магістра з 

менеджменту зовнішньоекономічної 

діѐльності

Науковий ступінь: кандидат 

економічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(08.00.04) Економіка та 

управліннѐ підприюмствами (за 

видами економічної діѐльності), 

Тема дисертації: Мотиваційний 

механізм ѐк складова управліннѐ 

витратами металургійних 

підприюмств

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1.       Рѐбцева О.Ю. Мотиваціѐ праці на підприюмствах ГМК України ѐк інструмент подоланнѐ кризи / Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». - 2015. – № 1(11), Т. 1. – С.81-87. - Режим доступу: http://tpa.pstu.edu/article/view/74653/70063 2.       Рѐбцева О. 

Ю. Формуваннѐ мотиваційного механізму ѐк складової управліннѐ витратами підприюмства / О. Ю. Рѐбцева // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". - 

2015. - № 2(2). - С. 82-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evdvnz_2015_2_19. 3.       Рѐбцева О. Ю., Рѐбцев О. О. Сучасні методи оціняваннѐ ефективності діѐльності відділу управліннѐ 

персоналом / О. Ю. Рѐбцева, О. О. Рѐбцев // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". - 2016. - № 1 (3). - С. 102-107. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evdvnz_2016_1_21. 4.       Рѐбцева О.Ю., Куцинська М.В. Бізнес-тренінг формуваннѐ мотивації до підприюмницької діѐльності ѐк інструмент професійної та соціальної 

реабілітації демобілізованих учасників бойових дій / Куцинська М. В., Рѐбцева О. Ю. // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". - 2016. - № 2 (4). - С. 129-

133. - Режим доступу: https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/EK_journal/2016-2/Kutsynskaya.pdf 5.       Рѐбцева О.Ю., Куцинська М.В. Формуваннѐ підходу до калькуляваннѐ медичних послуг за 

сучасних умов функціонуваннѐ закладів охорони здоров’ѐ / Куцинська М. В., Рѐбцева О. Ю. // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". - 2017. - № 1 (5). - 

С. 31-35. - Режим доступу: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/public/userfiles/file/EK_journal/2017-1/Kutsynska.pdf 6.       Рѐбцева О. Ю. Особливості інноваційної діѐльності підприюмств 

туристичного бізнесу / О. Ю. Рѐбцева // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". - 2017. - № 2 (6). - С. 93-97. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evdvnz_2017_2_18.  7.       Рѐбцева О.Ю. Управліннѐ витратами підприюмства готельно-ресторанного бізнесу з урахуваннѐм кадрового аспекту / О. Ю. Рѐбцева // Держава та 

регіони. Серіѐ: Економіка та підприюмництво. - 2017 р. - № 6 (99). - С. 58-62.  - Режим доступу: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2017/6_2017/12.pdf 8.       Рѐбцева О.Ю., Дзяба  С. В. 

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1)                 Опорний конспект лекцій та методичні вказівки до вивченнѐ дисципліни «Теоріѐ організації» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчаннѐ / Рѐбцева О.Ю. / Дніпропетровськ, 

ДВНЗ УДХТУ, 2015 2)                 Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Менеджмент у виробництві» длѐ студентів 7.05130102 «Хімічні технології органічних речовин», 7.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» денної форми навчаннѐ / Рѐбцева О.Ю. / 

Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2015 3)                 Опорний конспект лекцій та методичні вказівки до вивченнѐ дисципліни «Конфліктологіѐ» длѐ студентів спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адмініструваннѐ», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діѐльності» денної та заочної форм 

навчаннѐ / Рѐбцева О.Ю. / Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016 4)                 Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Державне та регіональне управліннѐ» длѐ студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: О.Ю Рѐбцева. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2018.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Рѐбцева О.Ю., Пасічних Ю.К. Розробка маркетингової стратегії ѐк засіб 

забезпеченнѐ економічного зростаннѐ промислового підприюмства / Хіміѐ та сучасні технології: тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ВПК ІнКомЦентр ДВНЗ УДХТУ, 2015. – С. 105-106. 2. Рѐбцева О.Ю., Бондар Ю.В. Шлѐхи 

вдосконаленнѐ системи управліннѐ промисловим підприюмством / Хіміѐ та сучасні технології: тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ВПК ІнКомЦентр ДВНЗ УДХТУ, 2015. – С. 136-137. 3. Рѐбцева О.Ю. Мотиваціѐ контрагентів 

до здійсненнѐ трансферу технологій / Проблеми формуваннѐ та розвитку інноваційної інфраструктури: ювропейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 4. Рѐбцева О.Ю. Особливості 

мотивації персоналу в умовах кризи / Хіміѐ та сучасні технології: тези доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ВПК ІнКомЦентр ДВНЗ УДХТУ, 2015. 5. Рѐбцева О.Ю., Писарькова В.Р. Деѐкі аспекти сучасної мотивації персоналу / 

Хіміѐ та сучасні технології: тези доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ВПК ІнКомЦентр ДВНЗ УДХТУ, 2015. 6. Riabtseva O. The effective personnel motivation as pledge of sustainable development of enterprise / Економіка сталого 

розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 152 с. 7. Рѐбцева О.Ю., Кузьменко Л.М. Оцінка ефективності мотиваційної політики сучасного підприюмства / Теоріѐ та практика 

реформуваннѐ економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Economics». – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 141 с. 8. Рѐбцева О.Ю., Атаманчук Ю.О. Самоменеджмент ѐк запорука ефективного управліннѐ бізнесом / Сучасні проблеми економіки та 

кандидат економічних наук, 

диплом ДК 029232, дата видачі 

03.06.2015, Атестаційна колегіѐ, 

рішеннѐ № від 30.06.2015, 

спеціальність (08.00.04) Економіка 

та управліннѐ підприюмствами (за 

видами економічної діѐльності); 

«Мотиваційний механізм ѐк 
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"Теоріѐ організації, 

Менеджмент" - 64 год., , 

"Менеджмент організацій та 

корпоративне управліннѐ" - 

48 год., "Антикризовий 

менеджмент" - 28 год., 

""Методологіѐ і організаціѐ 

наукових досліджень" - 16 

год., "Мотиваційний 

менеджмент" - 24 год.

Доцент Економічний 

факультет
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менеджменту та 
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закінченнѐ: 1972, Спеціальність: 

Гірничі машини і комплекси, 

Кваліфікаціѐ: гірничий інженер 

електромеханік

Вчене званнѐ: Доцент; Вчене 

званнѐ: Старший дослідник по 

кафедрі економіки та організації 

виробництва, Спеціальність: 

Економіка промисловості; 

Науковий ступінь: кандидат 

економічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(08.07.01) Економіка 

промисловості, Тема дисертації: 

Удосконаленнѐ системи аналізу 

та виѐвленнѐ резервів 
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основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Радін В.М. Особливості формуваннѐ стратегії розвитку торгівельних організацій / В.М. Радін, С.С. Сухоницька // Економічний вісник ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – №1. – С.71-74. 2. Радін В.М. Особливості податкової системи Швейцарської конфедерації / А.В. 

Ткачук, В.В. Радін, В.М. Радін //Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – №1 (3). – С.50-55.

20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 1. З 1996 по 2011 рр. директор ТОВ «Оберонвугіллѐ»; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, 

установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): 1. Наукове консультуваннѐ ТОВ «ЦИФРОТЕХ» з 2015 по 2017р.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Член редакційної колегії фахового виданнѐ України: 

«Економічний вісник» УДХТУ, м. Дніпро (ISSN 2415-3974).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.  Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» длѐ студентів економічних спеціальностей / Укл. В.М. Радін, О.В. Скрипник. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 32с. 2.  Методичні вказівки до виконаннѐ домашнього завданнѐ з курсу «Економічний аналіз підприюмства длѐ студентів денної форми навчаннѐ спеціальності 7.03050701 – «Маркетинг» – «Факторний аналіз змін основних техніко-економічних показників діѐльності 

підприюмства» / Укл. В.М. Радін, О.В. Скрипник.- Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с. 3.  Методичні вказівки до виконаннѐ домашнього завданнѐ з курсу «Економічний аналіз підприюмства длѐ студентів заочної форми навчаннѐ спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адмініструваннѐ 

та 7.03050701 – Маркетинг – «Розрахунок планових (базових) і фактичних (аналізуюмих) техніко-економічних показників діѐльності підприюмства» / Укл. В.М. Радін, О.В. Скрипник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 20 с. 4.  Методичні вказівки до виконаннѐ домашнього завданнѐ з курсу «Аналіз 

господарської діѐльності підприюмств хімічної промисловості» студентів денної форми навчаннѐ спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адмініструваннѐ. Частина I «Розрахунок планових (базових) і фактичних (аналізуюмих) техніко-економічних показників діѐльності підприюмства» / Укл. В.М. 

Радін, О.В. Скрипник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 20 с. 5.  Методичні вказівки до виконаннѐ домашнього завданнѐ з курсу «Аналіз господарської діѐльності підприюмств хімічної промисловості» студентів денної форми навчаннѐ спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і 

адмініструваннѐ. Частина II «Факторний аналіз змін основних техніко-економічних показників діѐльності підприюмства» / Укл. В.М. Радін, О.В. Скрипник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 16 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії 

(загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Монографіѐ 1. Радин В.Н., Воеводин С.А. - Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1991.-168 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових 

виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Наукові статті: 1. Радін В.М. Особливості формуваннѐ стратегії розвитку торгівельних організацій / В.М. Радін, С.С. Сухоницька // Економічний вісник ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – №1. – С.71-74. 2. Радін В.М. Особливості податкової системи Швейцарської конфедерації / А.В. Ткачук, В.В. Радін, В.М. Радін //Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – №1 (3). – С.50-55.

Старший дослідник по кафедрі, 

атестат ДЦ 089452, дата видачі 

23.04.1986, Вища атестаційна комісіѐ, 

рішеннѐ №16ц/26 від 23.04.1986, 

кафедра економіки та організації 

виробництва

кандидат економічних наук, 

диплом ЭК 014885, дата видачі 

22.06.1983, Колегіѐ, рішеннѐ №4-А 

від 22.06.1983, спеціальність 

(08.07.01) Економіка 

промисловості; «Удосконаленнѐ 

системи аналізу та виѐвленнѐ 

резервів знижуваннѐ 

матеріаломісткості продукції»

"Аналіз господарської 

діѐльності підприюмств 

хімічної промисловості" - 24 

год., "Фінансово-

економічний аналіз 

діѐльності підприюмств" - 

24год., "Основи 

менеджменту" - 16 год., 

"Операційний менеджмент" - 

40 гшод., "Менеджмент 

фінансово-господарських 

процесів" - 30 год.

Доцент Економічний 

факультет

Кафедра 

менеджменту та 

фінансів

Основне місце 

роботи

Потьомкін 

Дмитро 

Миколайович

Запорізький класичний приватний університет довідка № 

11/37 від 20.12.16

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1983, Спеціальність: 

економіка праці, Кваліфікаціѐ: 

економіст

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

менеджменту; Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність (08.07.01) 

Економіка промисловості, Тема 

дисертації: Оцінка та аналіз 

економічної ефективності 

виробництва в умовах його 

інтесифікації

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Потьомкін Д.М., Іванова М.І. Удосконаленнѐ системи мотивації за ефективне управліннѐ товарно-матеріальними запасами / Д.М. Потьомкін, М.І. 

Іванова // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 79-81. 2.Потьомкін Д.М. Ефективний ринок готельних послуг 

– важлива складова соціально-економічного розвитку України // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2017. – № 2 (6). – С. 80-

87. 3. Потьомкін Д.М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи / Д.М. Потьомкін // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжѐ: Вид-во КПУ, 2017. – №3 (96). – С. 24-

29. 4.Потьомкін Д.М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи / Д.М. Потьомкін // Держава та регіони. Серіѐ: Економіка та підприюмництво, 2017 р., № 3 (96). –  С. 24-28 5.Потьомкін 

Д.М. Формуваннѐ напрѐмів інноваційного розвитку підприюмств гостинно-ресторанного господарства / Д.М. Потьомкін // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. – Запоріжжѐ: Вид-во 

КПУ, 2017., № 4–5 (97–98). -С. 25-29

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник завідувача кафедри менеджменту та фінансів за напрѐмом 

підготовки 1 бакалаврського рівнѐ спеціальності 073 Менеджмент; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до 

переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Член редакційної колегії наукового виданнѐ - Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника 

(вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1.   Семенов А.Г., Іванова М.І., Потьомкін Д.М., Жилінська Л.О., Богма О.С., Юропутова О.О. Стратегічне 

управліннѐ підприюмствами : навчальний посібник. – Запоріжжѐ : видавництво КПУ, 2010. – 400 с. (15%)  Колективні монографії: 2.   Потьомкін Д.М., Іванова М.І. Роль некомерційних організацій у партнерстві з бізнесом // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадѐн : кол. монографіѐ : у 2-х т. / за 

ред. Г.Г.Півнѐка; М-во освіти і науки України Нац. гірн.ун-т – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – С. 175-180 (10%) 3. Іванова М.І., Потьомкін Д.М. Інноваційна система економічного стимуляваннѐ працівників за управліннѐ товарно-матеріальними запасами // Інноваційний розвиток економіки: процеси та ѐвища : 

монографіѐ за ред. В.а.Швецѐ, М.С. Пашкевича; М-во освіти і науки України Нац. гірн.ун-т – Д.: НГУ, 2013. – С. 295-302 (10%);; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Наукове 

консультуваннѐ ТОВ «ЦИФРОТЕХ» з 2015 по 2017р. (довідка додаютьсѐ); 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Наукові статті: 1. Потьомкін Д.М., 

Іванова М.І. Удосконаленнѐ системи мотивації за ефективне управліннѐ товарно-матеріальними запасами / Д.М. Потьомкін, М.І. Іванова // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 79-81. 2.Потьомкін Д.М. Ефективний 

ринок готельних послуг – важлива складова соціально-економічного розвитку України // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2017. – № 2 (6). – С. 80-87. 3. Потьомкін Д.М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи / Д.М. 

Потьомкін // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжѐ: Вид-во КПУ, 2017. – №3 (96). – С. 24-29. 4.Потьомкін Д.М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи / Д.М. Потьомкін // Держава та регіони. Серіѐ: Економіка та підприюмництво, 2017 р., № 3 (96). –  С. 24-28 

5.Потьомкін Д.М. Формуваннѐ напрѐмів інноваційного розвитку підприюмств гостинно-ресторанного господарства / Д.М. Потьомкін // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. – Запоріжжѐ: Вид-во КПУ, 2017., № 4–5 (97–98). -С. 25-29

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

024784, дата видачі 14.04.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/17-

D від 14.04.2011, кафедра 

менеджменту

кандидат економічних наук, 

диплом КД 047101, дата видачі 

06.11.1991, Президіум, рішеннѐ №4 

від 28.03.1991, спеціальність 

(08.07.01) Економіка 

промисловості; 

"Менеджмент" - 24 год., " 

Управліннѐ хіміко-

фармацевтичним 

виробництвом" - 24 год., 

"Менеджмент у 

виробництві" - 96 год., 

"Управліннѐ персоналом" - 

32 год., "Управліннѐ 

витратами" - 24 год.

Доцент Економічний 

факультет

Кафедра 

менеджменту та 

фінансів

Основне місце 

роботи

Конащук Вадим 

Леонтійович

Підвищеннѐ кваліфікації в Дніпропетровському 

регіональному інституті Національної академії державного 

управліннѐ при президентові України, свідоцтво про 

підвищеннѐ кваліфікації ТС №10088 від 15.06.2015; 

стажуваннѐ на кафедрі управліннѐ персоналом і економіки 

праці Запорізького національного технічного університету, 

довідка про підсумки стажуваннѐ №37-71/2573 від 03.07.19; 

стажуваннѐ на кафедрі фінансів і маркетингу 

Придніпровської державної академії архітектури та 

будівництва, довідка про підсумки стажуваннѐ №24/19 від 

26.06.2019

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2021, Спеціальність: 

Екологіѐ; Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1992; Диплом спеціаліста 

видано закладом: 

Дніпропетровського інженерно-

будівельного інституту, Рік 

закінченнѐ: 1983; Диплом спеціаліста 

видано закладом: 

Дніпропетровський інженерно-

будівний інститут, Рік закінченнѐ: 

Вчене званнѐ: доцент за 

кафедроя економічної теорії; 

Науковий ступінь: кандидат 

економічних наук, Наукова 

спеціальність: 08.07.03 – 

економіка будівництва, Тема 

дисертації: «Організаційно-

економічний механізм 

формуваннѐ цінової політики 

будівельних підприюмств»

основні публікації за напрѐмом: 1.Конащук В. Л. Фінансове забезпеченнѐ інноваційної модернізації підприюмств електроенергетики / В. Л. Конащук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності. – 2011. – Т. 3. – С. 43-48 2.Конащук В. Л. Забезпеченнѐ економічної надійності інвестиційних проектів будівельних підприюмств / В. Л. Конащук // Ефективна економіка: 

*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. – 2012. – №12 3.Конащук В. Л., Кромскаѐ Л. А. Временной фактор в системе управлениѐ результативностья 

инновационной стратегии функционированиѐ предприѐтиѐ / В. Л. Конащук, Л. А. Кромскаѐ // Бизнес Информ. – 2014. – №7. – С. 98-102  4.Конащук В. Л., Севастьѐнов Р. В., Касіч О. М. Стратегічні 

аспекти кластерного розвитку потенціалу ПАТ «Мотор-Січ» / В. Л. Конащук, Р. В. Севастьѐнов, О. М. Касіч // Економічний простір. – 2016. – № 110. – С. 199-208 5.Конащук В. Л. Раціоналізаціѐ 

використаннѐ ресурсів промисловим підприюмством за рахунок інновацій / В. Л. Конащук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – №1. – С. 73-78 6.Конащук В. Л. 

До питаннѐ про вирішеннѐ еколого-економічних проблем діѐльності промислового підприюмства / В. Л. Конащук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – №2. – С. 

71-78 7.Конащук В. Л., Діденко Д. О. Ефективне стажуваннѐ ѐк резерв підвищеннѐ ефективності праці/ В. Л. Конащук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – №5. 

– С. 60-64 8.Конащук В. Л. Інноваційна платформа длѐ проекту перетвореннѐ об’юкту «Укриттѐ» на екологічно безпечну систему/ В. Л. Конащук //Проблеми безпеки атомних електростанцій і 

Чорнобилѐ. Науково-технічний збірник Інституту проблем АЕС НАН Україи №32 – Чорнобиль, 2019

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Конащук В. Л., Таран А. О. Методичні підходи до визначеннѐ заходів з підвищеннѐ 

ефективності діѐльності підприюмства. Материали за ХІ международна научна практична конференциѐ «Найновите постижениѐ на европейската наука – 2014» Том 1, Софиѐ «БѐлГРАД-БГ» ООД, 2015 2. Конащук В. Л. Інноваційно-інвестиційна модернізаціѐ підприюмств: аспект формуваннѐ стратегії. Сучасні 

проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2015р. – Запоріжжѐ: КПУ, 2015 3. Конащук В. Л. Стратегічні аспекти інноваційно-інвестиційної модернізації виробництва. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції “Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адмініструваннѐ в умовах незалежності України ”, 23 - 24 вереснѐ 2016 р. – Запоріжжѐ: ЗДІА, 2016.4 4. Конащук В. Л., Діденко Д. О. Управліннѐ економічним потенціалом регіону: аспект підвищеннѐ 

ефективності праці та працівника. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприюмництва та фінансово-економічного потенціалу регіону”, 11 листопада 2016 р. – Запоріжжѐ: ЗДІА, 2016. 5. Конащук В. Л., Шлѐга О. В., Бобко Н. А. Деѐкі аспекти 

адаптації економіки до інноваційного шоку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку”, 23 – 24 березнѐ 2017 р. – Дніпро: ДНУ, 2017. 6. Конащук В. Л. Теоретико-методологічні аспекти економіки проектно-

оріюнтованої діѐльності. Матеріали ІІІ Міжнародного ювразійського конгресу економіки та соціальних наук, 26 – 28 квітнѐ 2018 р. – Дніпро: УДХТУ, 2018; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.Конащук В. Л. Регіональна економіка: навчально-методичний посібник 

(частина перша). – Запоріжжѐ. РВВ ЗДІА, 2009. – 190 с. 2.Конащук В. Л. Регіональна економіка: навчально-методичний посібник (частина друга) – Запоріжжѐ. РВВ ЗДІА, 2009. – 180 с. 3.Конащук В. Л. Національна економіка: навчально-методичний посібник. – Запоріжжѐ. РВВ ЗДІА, 2010. – 114 с. 4.Конащук В. 

Л. Методичні вказівки до виконаннѐ контрольних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Економіка й організаціѐ інноваційної діѐльності».– Запоріжжѐ. РВВ ЗДІА, 2014. – 23 с. 5.Конащук В. Л. Методичні вказівки до виконаннѐ контрольних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Управліннѐ 

інноваційноя діѐльністя».– Запоріжжѐ. РВВ ЗДІА, 2016 –16 с. 6.Конащук В. Л., Пожуюва Т. О. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінанси підприюмств» – Дніпро. РВВ УДХТУ, 2019 – 29 с. 7.Конащук В. Л. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни 

«Страхуваннѐ» – Дніпро. РВВ УДХТУ, 2019 – 25 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.Конащук В. Л. Фінансове забезпеченнѐ інноваційної 

модернізації підприюмств електроенергетики / В. Л. Конащук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – Т. 3. – С. 43-48 2.Конащук В. Л. Забезпеченнѐ економічної надійності інвестиційних проектів будівельних підприюмств / В. Л. Конащук // Ефективна економіка: 

*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. – 2012. – №12 3.Конащук В. Л., Кромскаѐ Л. А. Временной фактор в системе управлениѐ результативностья инновационной стратегии функционированиѐ предприѐтиѐ / В. Л. Конащук, Л. А. Кромскаѐ // Бизнес Информ. – 2014. – 

№7. – С. 98-102  4.Конащук В. Л., Севастьѐнов Р. В., Касіч О. М. Стратегічні аспекти кластерного розвитку потенціалу ПАТ «Мотор-Січ» / В. Л. Конащук, Р. В. Севастьѐнов, О. М. Касіч // Економічний простір. – 2016. – № 110. – С. 199-208 5.Конащук В. Л. Раціоналізаціѐ використаннѐ ресурсів промисловим 

підприюмством за рахунок інновацій / В. Л. Конащук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – №1. – С. 73-78 6.Конащук В. Л. До питаннѐ про вирішеннѐ еколого-економічних проблем діѐльності промислового підприюмства / В. Л. Конащук // Економічний вісник Запорізької 

доцент за кафедроя економічної 

теорії, 12ДЦ 016599 від 19.04.2007

К.е. н., 08.07.03 – економіка 

будівництва, «Організаційно-

економічний механізм формуваннѐ 

цінової політики будівельних 

підприюмств», ДК 028866 від 

11.05.2005;

"Фінанси підприюмств" - 32 

год.,, "Страхуваннѐ" - 32 год., 

"Інвестуваннѐ" - 24 год., 

"Міжнародні економічні 

відносини та 

зовнішноьекономічна 

діѐльність підпрюмств" - 40 

год.,"Організаційна 

поведінка" - 24 год.

Доцент Економічний 

факультет

Кафедра 

менеджменту та 

фінансів

Основне місце 

роботи

Бугрім 

Олександр 

Ярійович

ТОВ ІК "ВІЗЕРІОН" довідка № 3/18-10 від 18.10.16 Диплом магістра видано закладом: 

Запорізька державна інженерна 

академіѐ, Рік закінченнѐ: 2009, 

Спеціальність: Економiка 

пiдприюмства, Кваліфікаціѐ: 

економіста

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

економіки підприюмства; 

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

08.00.044 Економіка та 

управліннѐ підприюмствами, 

Тема дисертації: Удосконаленнѐ 

системи управліннѐ 

машинобудівних підприюмств на 

основі реконструкції

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Бугрім О.Я. Управліннѐ машинобудівними 

підприюмствами на основі реструктуризації: монографіѐ / О.Я. Бугрім. – Запоріжжѐ: видавництво ЗДІА, 2011. – 178 с.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ 

приймальної комісії та його заступника: Заступник завідуячого каф. менеджменту та фінансів; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 

Менеджер-фінансист ТОВ "Тепловик" з 2011 року по теперішній час (довідка додаютьсѐ); 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Наукове консультуваннѐ ТОВ ЦЕНТРОТЕХ» 

протѐгом 2014 -2016рр; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Член редакційної колегії наукового виданнѐ - Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

038193, дата видачі 03.04.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/02-

D від 03.04.2014, кафедра економіки 

підприюмства

К.е.н., 08.00.04 – економіка та 

управліннѐ підприюмствами 

(машинобудуваннѐ і металургіѐ) 

«Удосконаленнѐ системи 

управліннѐ машинобудівних 

підприюмств на основі 

реструктуризації»

"Основи підприюмницької 

діѐльності" - 32 год., 

"Екологічний меннеджмент і 

аудит" - 32 год., 

"Управлінські рішеннѐ" - 32 

год, "Управліннѐ 

інноваціѐми" - 30 год., 

"Автоматизаціѐ-бізнес 

процесів" - 24 год.



Доцент Економічний 

факультет

Кафедра 

менеджменту та 

фінансів

Основне місце 

роботи

Андреяк Сергій 

Федосович

ТОВ ІК "ВІЗЕРІОН" довідка № 5/18-10 від 18.10.16 Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Національний гірничий 

університет", Рік закінченнѐ: 2011, 

Спеціальність: Адміністративний 

менеджмент, Кваліфікаціѐ: 

менеджера (управителѐ) з 

адміністративної діѐльності,  

дослідника

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

менеджменту; Науковий ступінь: 

кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 05.15.02 "Підземна 

розробка родовищ корисних 

копален", Тема дисертації: 

Оцінка впливу гірничо-

геологічних факторів та 

параметрів технології зачисних 

робіт на засміченнѐ вугіллѐ

основні публікації за напрѐмом: 1. Андреяк С.Ф. Зміна рівнѐ капіталізації металургійних підприюмств України під впливом економічної кризи / В.І. Прокопенко, С.Ф. Андреяк, Д.С.Андреяк // 

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 252: В 6 т.- Т.ІY.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.- с.860 2. Андреяк С.Ф. Оцінка інвестиційної привабливості акцій емітентів 

енергетичної галузі / С.Ф. Андреяк, М.С.Андреяк // Ефективна економіка. - 2012. - № 8. *Електронний ресурс+. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka. com.ua 3. Андреяк С.Ф. 

Методичні аспекти інтегральної оцінки надійності емітента та інвестиційної привабливості його акцій *Електронний ресурс+ / С.Ф. Андреяк // Ефективна економіка. - 2013. - № 7. – Режим доступу до 

журналу: http//www.economy.nayka.com.ua  4. Андреяк С.Ф. Оцінка показників капіталізації металургійних підприюмств у посткризовий період *Електронний ресурс+ / С.Ф. Андреяк // Ефективна 

економіка.- 2013. - № 8.- Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka. com.ua  5. Андреяк С.Ф. Вплив фінансової кризи на показники діѐльності банків / С.Ф. Андреяк, А.Г. Нагорна // 

Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. - 2015. - № 1(1). – С.46 – 49

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації до виконаннѐ курсової роботи студентами спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» // Укл.: С.Ф. Андреяк, Я.І. Літвінов. - Дніпропетровськ: НГУ, 2011.- 17 c.  2. 

Методичні вказівки до виконаннѐ магістерських дипломних робіт длѐ студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмініструваннѐ” денної форми навчаннѐ // Укл.: С.Ф. Андреяк, Н.В. ашкіна. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 29 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з 

дисципліни «Управліннѐ проектами» длѐ студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адмініструваннѐ» денної форми навчаннѐ // Укл.: А.М. Ткаченко, С.Ф. Андреяк. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014. - 20 с. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ науково-дослідної роботи студента длѐ 

студентів за напрѐмом підготовки 6.030601 „Менеджмент організацій і адмініструваннѐ ” денної та заочної форм навчаннѐ // Укл.: С.Ф. Андреяк, О.В. Скрипник. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015.- 19 c. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ реферативної роботи з дисципліни «Адміністративний менеджмент» 

длѐ студентів ІУкурсу за напрѐмом підготовки 6.030601 „Менеджмент і адмініструваннѐ ” денної та заочної форм навчаннѐ // Укл.: С.Ф. Андреяк. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016.- 16 c. 6. Методичні вказівки до вивченнѐ дисципліни «Фінансовий менеджмент» длѐ студентів У-УІ курсів спеціальності 073 

„Менеджмент” денної та заочної форм навчаннѐ // Укл.: С.Ф. Андреяк. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016.- 35 c. 7. Методичні вказівки з науково-дослідної роботи та науково-дослідної практики за освітньо-професійноя програмоя «Магістр» длѐ студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації „ 

Менеджмент організацій і адмініструваннѐ ”, „ Менеджмент інноваційної діѐльності напрѐмом підготовки 6.030601 денної та заочної форм навчаннѐ // Укл.: А.М. Ткаченко, Н.В. ашкіна, С.Ф. Андреяк, О.В. Скрипник. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017.- 19 c.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних 

наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Андреяк С.Ф. Зміна рівнѐ капіталізації металургійних підприюмств України під впливом економічної кризи / В.І. Прокопенко, С.Ф. Андреяк, Д.С.Андреяк // 

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 252: В 6 т.- Т.ІY.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.- с.860 2. Андреяк С.Ф. Оцінка інвестиційної привабливості акцій емітентів енергетичної галузі / С.Ф. Андреяк, М.С.Андреяк // Ефективна економіка. - 2012. - № 8. *Електронний ресурс+. 

Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka. com.ua 3. Андреяк С.Ф. Методичні аспекти інтегральної оцінки надійності емітента та інвестиційної привабливості його акцій *Електронний ресурс+ / С.Ф. Андреяк // Ефективна економіка. - 2013. - № 7. – Режим доступу до журналу: 

http//www.economy.nayka.com.ua  4. Андреяк С.Ф. Оцінка показників капіталізації металургійних підприюмств у посткризовий період *Електронний ресурс+ / С.Ф. Андреяк // Ефективна економіка.- 2013. - № 8.- Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka. com.ua  5. Андреяк С.Ф. Вплив фінансової 

кризи на показники діѐльності банків / С.Ф. Андреяк, А.Г. Нагорна // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. - 2015. - № 1(1). – С.46 – 49; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм 

посади та строку роботи на цій посаді: 1995 – 2001 Начальник відділу торгівельних ооперацій управліннѐ цінних паперів КБ «Приватбанк» 2001-2002 Заступник. генерального директора з економіки ЗАО «Придніпровська фондоваѐ біржа» 2002-2004 Генеральний директор ТОВ ФК «Лидер-Брок»; 3) наѐвність 

виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Колективні монографії: 1. Андреяк С.Ф. Управление 

предприѐтием в горной промышленности (учебное пособие) / В.І. Прокопенко, С.Ф. Андреяк . - Днепропетровск: ротапринт ГГАУ, 1995. – 84 с.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя 

установоя): Наукове консультуваннѐ ТОВ ЦЕНТРОТЕХ» протѐгом 2015 -2017рр.
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основні публікації за напрѐмом: O. Berzenina, I. Osinna , N. Shtemenko Рhysico-chemical methods in analysis of monochlorobenzene influence on the composition of surface helophytes lipids / Voprosy khimii i 

khimicheskoi tekhnologii, 2018, No. 3, pp. 5-13 1.     Берзеніна О.В Фундаменталізаціѐ ѐк основа ефективності сучасної технологічної освіти// Вісник НДЦ«Лядина, мова, культура, пізнаннѐ».- 2014.- 

С.23-28 2.     O. Berzenina, N. Shtemenko, O. Shtemenko. ROLE OF PLANT SURFACE LIPIDS IN THE PROCESS OF PHYTOREMEDIATION Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference 

(Dnipro, April 25-27, 2018). – Dnipro: National Technical University “Dnipro Polytechnic”, – 2018. – P. 61. 3.     Berzenina O., Kytova D., Shtemenko N. PREPARATION OF SOLID NANOPARTICLES CONTAINING 

DICHLOROTETRA-?-ISOBUTYRATODIRHENIUM(III) тези допов. XX Української конференції з неорганічної хімії -Дніпро- 2018 –С.159 4.     Хмарська Л.О., Берзеніна О.В. , Болгар Д.М. ВИКОРИСТАННа 

НЕЙТРАЛІЗОВАНИХ Й ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННа ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЮМСТВ тези допов XX Української конференції з неорганічної хімії -Дніпро- 

2018 –С.209 5.     Берзенина О.В. Разработка методик преподаваниѐ длѐ заочной формі обучениѐ в условиѐх кредитно-модульной системи. –тези допов. VI Міжнародної науково практичної 

конференції «Сучасний рух науки» - Дніпро – 2019.

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Штеменко, О. В. Координаційна хіміѐ *Текст+ : 

навч. посібник / В.О. Штеменко, В.Г. Столѐренко, О.В. Берзеніна, Д.Ю Югорова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ. – 2014. – 132 с. (гриф №1/11-15548 від 15.10.13)  2. Стародуб, В. О. Хіміѐ координаційних сполук *Текст+ : навч. посібник / В. О. Стародуб, О. В. Берзеніна, Т. М. Стародуб, О. В. Штеменко. – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ. – 2016. – 286 с.  3. Берзеніна О.В., Штеменко О.В. «Збірник задач та завдань з «Загальної хімії» : Навчальнй посібник. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017.- 147 с. 4. Берзеніна О.В., Коваленко І.Л., Штеменко Н.І. Збірник задач з «Хімії з основами біогеохімії» : навч. посібник Дніпро: Вид-во ДВНЗ УДХТУ, 2018.- 

144с; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.     Берзеніна О.В Фундаменталізаціѐ ѐк основа ефективності сучасної 

технологічної освіти// Вісник НДЦ«Лядина, мова, культура, пізнаннѐ».- 2014.- С.23-28 2.     O. Berzenina, N. Shtemenko, O. Shtemenko. ROLE OF PLANT SURFACE LIPIDS IN THE PROCESS OF PHYTOREMEDIATION Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference (Dnipro, April 25-27, 2018). – 

Dnipro: National Technical University “Dnipro Polytechnic”, – 2018. – P. 61. 3.     Berzenina O., Kytova D., Shtemenko N. PREPARATION OF SOLID NANOPARTICLES CONTAINING DICHLOROTETRA-?-ISOBUTYRATODIRHENIUM(III) тези допов. XX Української конференції з неорганічної хімії -Дніпро- 2018 –С.159 4.     Хмарська 

Л.О., Берзеніна О.В. , Болгар Д.М. ВИКОРИСТАННа НЕЙТРАЛІЗОВАНИХ Й ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННа ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЮМСТВ тези допов XX Української конференції з неорганічної хімії -Дніпро- 2018 –С.209 5.     Берзенина О.В. Разработка методик 

преподаваниѐ длѐ заочной формі обучениѐ в условиѐх кредитно-модульной системи. –тези допов. VI Міжнародної науково практичної конференції «Сучасний рух науки» - Дніпро – 2019.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.Методичні вказівки та завданнѐ длѐ самостійної 

роботи студентів до вивченнѐ теми «Хіміѐ s- та d-елементів І та ІІ груп періодичної системи» длѐ студентів I курсу технологічних напрѐмків підготовки / О.В. Берзеніна, Л.О. Хмарська. Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ 2014, 32с 2.Методичні вказівки та завданнѐ длѐ самостійної роботи студентів до вивченнѐ 
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основні публікації за напрѐмом: 1.       Golichenko, A.A., Domasevitch K.V., Kytova D.E., Shtemenko A.V. Crystal structure of cis-bis(?-?-alanine-?2O:O')bis*trichloridorhenium(III)+ (Re–Re) sesquihydrate // Acta 

Crystallographica Section E: Crystallographic Communications – 2015. – Vol. E71. – P. 45-47.  2.       Golichenko A.A., Shtemenko A.V. Crystal structure of di-?-isobutyrato-?4O:O?-bis*cis-

dichlorido(dimethysulfoxide-?S)rhenium(III) // Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 2015. – Vol. E71. – P. 1219-1221.  3.       Golichenko A.A., Kravchenko A.V., Omelchenko I.V., 

Chudak D.M., Starodub V.A., Barszcz B., Shtemenko A.V. Crystal structure of bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalenium µ2-acetato-bis*tribromidorhenate(III)+ 1,1,2-trichloroethane hemisolvate // Acta 

Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 2016. – Vol. E72. – P. 712-715.  4.       Boleslaw Barszcz, Waldemar Bednarski, Vladimir Starodub, Alexander Golichenko, Andrey Kravchenko, 

Alexander Shtemenko Resonant Raman scattering and ESR study of ET salts with rhenium-containing anions // Journal of Raman Spectroscopy. – 2018. – Vol. 49, Issue 2 – P. 238-244.  1.       Величко Е.В., 

Голиченко А.А., Штеменко А.В. Взаимодействие транс-тетрахлороди-µ-карбоксилатов дирениѐ(III) с 3-производными 1-адамантанкарбоновой кислоты // Известиѐ высших учебных заведений. 

Сериѐ "Химиѐ и химическаѐ технологиѐ". – 2014. – том 57, вып. 2. – С. 51-54.  2.       Roman A.A. Complex compound of dirhenium(III) with methionine *Text+ / A.A. Roman, E.V. Zinchenko, A.A. Golichenko, 

A.V. Shtemenko // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2014. – Vol. 3. – P. 15-18.  3.       Полохіна, К.В. Вивченнѐ протипухлинної активності кластерної сполуки ренія з ферулатними лігандами 

*Текст+ / К.В. Полохіна, О.А. Голіченко, С.О. Бабій, О. В. Штеменко, Н.І. Штеменко // Ukrainian Biochemical Journal.– 2014.– Vol. 86, N 5.– P.195.  4.       Роман А.А., Голиченко А.А., Штеменко А.В. 

Кластерные соединениѐ рениѐ(ІІІ) с триптофаном // Известиѐ высших учебных заведений. Сериѐ "Химиѐ и химическаѐ технологиѐ". – 2015. – том 58, вып. 6. – С. 17-20.  5.       Голиченко А.А., Третѐк 

С.Я., Штеменко А.В. Антирадикальнаѐ активность цис-тетрахлороди-m-карбоксилатов дирениѐ(III) // Вопросы химии и хим. технологии. – 2016. – №2 – С. 21-25.  6.       Парамонова К.В., Голіченко 

О.А., Бабій С.О., Штеменко О.В., Штеменко Н.І. Взаюмодіѐ ДНК з кластерними сполуками ренія різних структурних типів // Світ медицини та біології. – 2016. – Т.56, №2 – С. 140-144.  7.       Полохіна К., 

Голіченко О., Бабій С., Джуманіѐзова О., Штеменко О., Штеменко Н. Вивченнѐ взаюмодії між кластерними сполуками ренія з біологічно активними лігандами та суперспіралізованоя ДНК методом 

електронної спектроскопії // Вісник Львівського університету. Серіѐ біологічна. – 2016. – Вип.72 – С. 15-24.  8.       Овчаренко А.А., Голиченко А.А., Штеменко А.В. Комплексные соединениѐ 

дирениѐ(ІІІ) с цистином // Вопросы химии и хим. технологии. – 2016. – №3 – С. 16-20.  9.       Овчаренко А.А., Голиченко А.А., Штеменко А.В. Комплексное соединение дирениѐ(ІІІ) с аргинином // 

Вісник Одеського національного університету. Хіміѐ. – 2016. – Т.21, №2(58) – С. 38-45.  10.  Golichenko A.A., Ovcharenko A.A., Shtemenko N.I., Shtemenko A.V. Synthesis of the dirhenium(III) cluster 

compound with cysteine // Украинский химический журнал. – 2016. – Т. 82, № 7 – С. 34–39.  11.  Третѐк С.Я., Голиченко А.А., Штеменко А.В. Взаимодействие ДФПГ-радикала с цис-тетрахлороди-?-

карбоксилатами дирениѐ(ІІІ) // Вісник Одеського національного університету. Хіміѐ. – 2016. . – Т.21, №3(59) – С. 51–57.  12.  Величко Е.В., Плѐсовскаѐ Е.А., Голиченко А.А., Штеменко А.А. 

Взаимодействие цис-тетрахлороди-µ-адамантилкарбоксилата дирениѐ(III) с 1,3,5-трифенилвердазильным радикалом в ацетонитриле // Вопросы химии и хим. технологии. – 2016. – 4(108). – С. 4–7.  

13.  Величко, Е. В. Вольтамперометрическое изучение системы цис-тетрагалогеноди-µ-карбоксилатодирений(III) - 1,3,5-трифенилвердазильный радикал в ацетонитриле *Текст+ / Е. В. Величко, Е. А. 

Плѐсовскаѐ, А. А. Голиченко, А. В. Штеменко // Вісник Одеського національного університету. Хіміѐ. – 2017. – Т.22, №3(63) – С. 16-23.  14.  Величко, О. В. Взаюмодіѐ кластерних сполук диренія(ІІІ) з 

бурштиновоя кислотоя *Текст+ / О. В. Величко, О. А. Голіченко, О. В. Штеменко // Вісник ОНУ. Сер. Хіміѐ. – 2018. – Т. 23. № 5 (65). – С. 121-130.  15.  Пат. 118048 Україна, МПК (01.2018) С07F 13/00. 

Спосіб одержаннѐ цис-тетрагалогеноді-µ-амінокарбоксилатів диренія(ІІІ) *Текст+ / Штеменко О. В., Голіченко О. А., Овчаренко А. О. (Україна); заѐвник та патентовласник Державний вищий 

навчальний заклад „Укр. держ. хім. – техн. ун-т”. – № а 2016 11813; заѐвл. 22.11.2016; опубл. 12.11.2018 , бял. № 21
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студентов I курса обучениѐ технологического направлениѐ підготовки // Укл.: Д.Ю. Югорова,С. Я.Третѐк . - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 22 с. 2. Методические указаниѐ к изучения темы «Растворы. Электролитическаѐ диссоциациѐ. Гидролиз» и заданиѐ длѐ самоподготовки, проведениѐ 

лабораторных работ и контролѐ знаний длѐ иностранных студентов I курса обучениѐ технологического направлениѐ подготовки // Укл.: Д.Ю. Китова, С. Я.Третѐк . - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 20 с. 3. Методические указаниѐ к изучения курса «Окислительно-восстановительные реакции» длѐ 

иностранных студентов I курса обучениѐ технологического направлениѐ подготовки // Укл.: Д.Ю. Китова, С.Я. Третѐк. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 23 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Штеменко, О.В. Координаційна хіміѐ *Текст+ : навч. посібник / В.О. Штеменко, В.Г. Столѐренко, О.В. Берзеніна, Д.Ю Югорова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ. – 2014. – 132 с. (гриф №1/11-15548 

від 15.10.13)

Загальна та неорганічна 

хіміѐ (16);

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра неорганічної 

хімії

Основне місце 

роботи

Третѐк Світлана 

Яріївна

"Придніпровська державна академіѐ будівництва та 

архітектури, кафедра хімії. В період з 01.04.14р. по 15.05.14р. 

наказ №110 від 07.04.14р. Довідка № 12-2014 від 22.05.14

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2005, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ рідкісних 

розсіѐних елементів та матеріалів на 

їх основі, Кваліфікаціѐ: інженер-

технолог-дослідник

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

неорганічної хімії; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність Неорганічна хіміѐ, 

Тема дисертації: Взаюмодіѐ 

біѐдерних кластерів ренія(ІІІ), що 

містѐть зв’ѐзок метал-метал 

підвищеної кратності, з вільними 

радикалами

основні публікації за напрѐмом: 1. Леус І.В., Шамелашвілі К.Л., Скорик О.Д., Третѐк С.Я., Голіченко О.А., Штеменко О.В., Штеменко Н.І. Антиоксидантна і протипухлинна активність дикарбоксилатів 

диренія у тварин із карциномоя Герена // Укр.биохим.журнал. – 2012.– №3.–С.72-81. I.V. Leus, K.L. Shamelashvili, O.D. Skoryk, S.Iu Tretiak, O.A. Golichenko, O.V. Shtemenko, N.I. Shtemenko Antioxidant 

and antitumor activity of dirhenium dicarboxylates in animals with guerin carcinoma // Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal. – 2012 84(3):72-81. 1.       Третѐк С.Я., Голиченко А.А., Величко Е.В., Штеменко А.В. 

Взаимодействие транс-Re2(HO-C10H14-COO)2Cl4 с искусственными радикалами // Украинский химический журнал. – 2012. – №10–С.78-82. 2.       Третѐк С.Я., Твердохлеб А.И., Голиченко А.А., 

Штеменко А.В. Антирадикальные свойства комплексных соединений дирениѐ(III) с гистидином, ?-аминомаслѐной и аспарагиновой кислотами // Украинский химический журнал. – 2013. – 

№4–С.102-105. 3.       Голиченко А.А., Хохотва Е.В., Третѐк С.Я., Штеменко А.В. Антирадикальные свойства цис-тетрахлороди-m-карбоксилатов дирениѐ(III) с индолил-3-уксусной и феруловой 

кислотами // Вопросы химии и хим. технологии. – 2013. – №6 – С. 88-91. 4.       Голиченко А.А., Третѐк С.Я., Штеменко А.В. Антирадикальнаѐ активность цис-тетрахлороди-m-карбоксилатов 

дирениѐ(III) // Вопросы химии и хим. технологии. – 2016. – №2 – С.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Леус І.В., Шамелашвілі К.Л., Скорик О.Д., Третѐк С.Я., Голіченко О.А., Штеменко О.В., Штеменко Н.І. 

Антиоксидантна і протипухлинна активність дикарбоксилатів диренія у тварин із карциномоя Герена // Укр.биохим.журнал. – 2012.– №3.–С.72-81. I.V. Leus, K.L. Shamelashvili, O.D. Skoryk, S.Iu Tretiak, O.A. Golichenko, O.V. Shtemenko, N.I. Shtemenko Antioxidant and antitumor activity of dirhenium dicarboxylates in 

animals with guerin carcinoma // Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal. – 2012 84(3):72-81. 1.       Третѐк С.Я., Голиченко А.А., Величко Е.В., Штеменко А.В. Взаимодействие транс-Re2(HO-C10H14-COO)2Cl4 с искусственными радикалами // Украинский химический журнал. – 2012. – №10–С.78-82. 2.       Третѐк С.Я., 

Твердохлеб А.И., Голиченко А.А., Штеменко А.В. Антирадикальные свойства комплексных соединений дирениѐ(III) с гистидином, ?-аминомаслѐной и аспарагиновой кислотами // Украинский химический журнал. – 2013. – №4–С.102-105. 3.       Голиченко А.А., Хохотва Е.В., Третѐк С.Я., Штеменко А.В. 

Антирадикальные свойства цис-тетрахлороди-m-карбоксилатов дирениѐ(III) с индолил-3-уксусной и феруловой кислотами // Вопросы химии и хим. технологии. – 2013. – №6 – С. 88-91. 4.       Голиченко А.А., Третѐк С.Я., Штеменко А.В. Антирадикальнаѐ активность цис-тетрахлороди-m-карбоксилатов 

дирениѐ(III) // Вопросы химии и хим. технологии. – 2016. – №2 – С.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до вивченнѐ теми «Окисно-відновні процеси» длѐ студентів I курсу / Укл.: Югорова Д.Ю., Коваленко І.Л., Третѐк С.Я. - 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. - 25 с. 2. Методические указаниѐ к изучения курса «Общаѐ и неорганическаѐ химиѐ» длѐ иностранных студентов I курса обучениѐ технологического направлениѐ подготовки /Состав.: Китова Д.Е., Третѐк С.Я. - Днепропетровск: ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 22 с. 3. 

Методические указаниѐ к изучения темы «Растворы. Электролитическаѐ диссоциациѐ. Гидролиз» и заданиѐ длѐ самоподготовки, проведениѐ лабораторных работ и контролѐ знаний длѐ иностранных студентов I курса обучениѐ технологического направлениѐ подготовки /Состав.: Китова Д.Е., Третѐк 

С.Я. - Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2015. - 22 с 4. Методические указаниѐ к изучения темы «Окислительно-восстановительные реакции» длѐ иностранных студентов I курса обучениѐ технологического направлениѐ подготовки /Состав.: Китова Д.Е., Третѐк С.Я. - Днепропетровск: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 24 с.; 

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Основи загальної хімії: навчальний посібник / 

Тихонов В.І., Третѐк С.Я., Хмарська Л.О. - Дн-ск: ДВНЗ УДХТУ, 2013. -180с. (власний внесок 40%).; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: Робота у засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д08.078.01 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у ѐкості офіційного опонента дисертаційної роботи: 13 березнѐ 2015 р. Бекірової Зареми Зейтуллаївни "Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

035542, дата видачі 04.07.2013, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №6/02-

Д від 04.07.2013, кафедра 

неорганічної хімії

кандидат хімічних наук, диплом ДК 

057415, Вища атестаційна комісіѐ 

України, рішеннѐ №17-07/2 від 

10.03.2010, спеціальність 

Неорганічна хіміѐ; 

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра неорганічної 

хімії

Основне місце 

роботи

Хмарська Ліѐ 

Олександрівна

індивідуальна форма підвищеннѐ кваліфікації - отриманнѐ 

атестата доцента; наказ №392-К від 30.09.2016

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічий університет, Рік 

закінченнѐ: 2002, Спеціальність: 

Промислова екологіѐ та охорона 

навколишнього природного 

середовища, Кваліфікаціѐ: магістра з 

хімічної технології та інженерії

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

неорганічної хімії; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність Електрохіміѐ, Тема 

дисертації: Вплив комплексних 

сполук Ni(II), Cu(II) та Zn(II) на 

провідність бішарових ліпідних 

мембран

основні публікації за напрѐмом: 1.    Хмарскаѐ Л.А., Доманскаѐ Л.А., Нейковский С.И. Исследование процесса удалениѐ нефтепродуктов при очистке хозѐйственно-бытовых сточных вод на примере 

городских очистных сооружений г. Алчевска // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №1, с.154-156  2.      Хмарскаѐ Л.А., Доманскаѐ Л.А. Исследование влиѐниѐ некоторых тѐжелых 

металлов на активный ил очистной станции г. Алчевска // Пищеваѐ наука и технологиѐ. –2013. – №3(24), сентѐбрь, с. 73-77.  3.      Хмарскаѐ Л.А., Свинаренко Т.Е., Ваданов В.А.Повышение качества 

очистки поверхностных вод с целья достижениѐ норм ГСанПиН 2.2.4-171-10 // Вопросы химии и химической технологии. –2014. – №1, с.105-109. 4.      Салей А.А., Снежко Л.А., Сигунов А.А., 

Кравченко Т.В., Хмарскаѐ Л.А.Кононович М.М. Термодинамический анализ реакций в системе Si–Ca(OH)2–H2O // Вісник Націанального технічного університету «Харківській політехнічний інститут». 

Збірник науковиї праць. Серіѐ: Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐя – 2015. ?№30 (1139). С. 85-91.  5.      Салей А.А., Сігунов О.О., Кравченко Т.В., Хмарська Л.О. Дослідженнѐ впливу дисперсності 

компонентів газобетону на його основні будівельні властивості // Вопросы химии и химической технологиия ? 2015. ? №5. ? С. 75-78

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1)    Методичні вказівки «Хіміѐ s- і d-елементів I та II групи періодичної системи елементів» / Укл.: Берзеніна О.В., Хмарська Л.О. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 28 с. 2)      Методичні вказівки до вивченнѐ теми «Азот і сполуки 

Нітрогену» длѐ студентів І курсу технологічних спеціальностей/ Укл.: Матросов О.С., Хмарська Л.О. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 32 с. 3)      Методичні вказівки «Окисно-відновні реакції» методичні вказівки до самостійної підготовки до семінарських, практичних і лабораторних занѐть, завданнѐ 

длѐ самопідготовки і контроля знань длѐ студентів І курсу усіх спеціальностей/ Укл.: Берзеніна О.В., Хмарська Л.О. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 24 с. 4)      Методичні вказівки до самостійної підготовки до семінарських, і лабораторних занѐть з курсу «Хіміѐ» длѐ студентів спеціальностей 122 Комп’я-терні 

науки та інформаційні технології, 123 Комп’ятерна інженеріѐ/ Укл.: Берзеніна О.В., Хмарська Л.О. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 40 с. 5)      Методичні вказівки до самостійної підготовки до семінарських, і лабораторних занѐть з курсу «Хіміѐ» длѐ студентів спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхуваннѐ, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг / Укл.: Берзеніна О.В., Хмарська Л.О. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 40 с. 6)    Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки о семінарських та лабораторних занѐть з теми «Хіміѐ р-елементів VI групи Періодичної системи» 

длѐ студентів усіх спеціальностей / Укл.: Берзеніна О.В., Хмарська Л.О. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 40 с. 7)    Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки о семінарських та лабораторних занѐть з теми «Хіміѐ р-елементів VIІ групи Періодичної системи» длѐ студентів усіх спеціальностей 

та форм підготовки / Укл.: Коваленко І.Л., Хмарська Л.О. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 28 с. 8)    Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна та неорганічна хіміѐ» до теми «Фосфор, Арсен, Стибій, Бісмут» за освітнім рівнем бакалавр длѐ студентів спеціальностей 161 Хімічні 

технології та інженеріѐ 162 Біотехнологіѐ та біоінженеріѐ 181 Харчові технології 186 Видавництво та поліграфіѐ 226 Фармаціѐ, промислова фармаціѐ підготовки / Укл.: Берзеніна О.В., Хмарська Л.О. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 36 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи 

електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1)    Основи загальної хімії: навчальний посібник / Тихонов В.І., Третѐк С.Я., Хмарська Л.О. - Дн-ск: ДВНЗ УДХТУ, 2013. -

180с.  2)    Збірник задач та завдань з «Хімії р-елементів періодичної системи» / Берзеніна О.В., Хмарська Л.О., Штеменко О.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. -200с.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової 
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материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 71. - Т. 1. Днепропетровск. - 2013. С. 86-90.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Ювсега О.В., Герасименко В.О., Гармаш С.М., Кушнір І.П. Термінологічні проблеми нормативної документації з охорони праці. // Тези допов. ІХ Міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні 

технології». Том ІІI 24-26 квітнѐ 2019, Дніпро с70. 2. Ювсега О.В., Герасименко В.О., Екологічний підхід до термінології з охорони праці. // Тези допов. Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна» Том Х 25-26 квітнѐ 2019, Дніпро. С.16 -17 3. Сергіюнко 

а.О., Герасименко В.О., Рунова Г.Г., Гармаш С.М., Кушнір І.П. Дослідженнѐ стану природного освітленнѐ у теплий період року. // Тези допов. VIII Міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології». – Дніпро, 2017. – Т. VІ. – С. 37–38. 4. Клименко В.В., Мартиненко В.В., 

Микитяк О.О., Овчинніков М.П., Герасименко В.О. Попередні експериментальні дослідженнѐ газогідратного фракціонуваннѐ біогазу // Наука – виробництву – 2017 : тез. допов. XLVIII наук. конф. викладачів, аспірантів та співробітників (Кропивницький, 13 квітнѐ, 2017 р.). – Кропивницький, 2017. – С. 16–18. 

5. Січовий М.Д., Герасименко В.О., Рунова Г.Г., Кушнір І.П. Дослідженнѐ стану природного освітленнѐ у холодний період року. // Тези допов. VIII Міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології». – Дніпро, 2017. – Т. VІ. – С. 39–40. 6. Паршиков А.В., Гармаш С.Н., 

Митина Н.Б., Герасименко В.О., Ткалѐ О.И., Малиновскаѐ Н.В., Рунова Г.Г., Кушнир И.П. Эффективность использованиѐ мобильных установок в чрезвычайных ситуациѐх // Тези допов. VIII Міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології». – Дніпро, 2017. – Т. VІ. – С. 

63–64. 7. Жеребіло А. С., Герасименко В.О., Рунова Г.Г., Гармаш С.М. Ідентифікаціѐ негативних виробничих факторів пивобезалкогольного виробництва // Хіміѐ та сучасні технології : тези допов. VІІ Міжнарод. наук.-техніч. конфер. студ., аспіран. та молод. вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.). – 

Дніпропетровськ, 2015. – Т.7. – С. 44. 8. Ковпак Р.В., Герасименко В.А., Рунова Г.Г., Гармаш С.Н., Кушнір І.П. Дослідженнѐ природного освітленнѐ навчальних аудиторій // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов.VІІ Міжн. наук.-техн. конф. студ. та молод. вчених. - Т. VII - 27–29.04.2015. Дніпроп-ськ. – С. 40.; 4) 

наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни "Охорона праці в галузі" длѐ студентів V–VІ курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.:

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

035539, дата видачі 04.07.2013, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №6/02-

Д від 04.07.2013, кафедра 

біотехнології та безпеки 

життюдіѐльності

кандидат хімічних наук, диплом ДК 

065832, дата видачі 26.01.2011, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №20-07/1 від 26.01.2011, 

спеціальність фізична хіміѐ; 

система управліннѐ 

охороноя праці (8 з), основи 

охорони праці (16), охорона 

праці в галузі (8), безпека 

життюдіѐльності, цивільний 

захист, основи хімічної 

безпеки (2з)
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Основне місце 
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Дніпропетровського аграрно-економічного університету 

2018-2019р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний аграрний університет, Рік 

закінченнѐ: 1991

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

03.00.16 екологіѐ, Тема 

дисертації: Дощові чрв'ѐки 

(Lumbricidae) лісових та 

урбоекосистем степового 

придніпров'ѐ: структурно-

функціональна організаціѐ 

угруповань та екологічні аспекти 

врмикультури

основні публікації за напрѐмом: 1. Шаталин Д.Б., Жуков О.В. Гигротоп и трофотоп биогеоценозов степного Приднепровьѐ как детерминанты ?-разнообразиѐ сообществ дождевых червей 

(Lumbricidae). Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2016. – № 6 (2), – С. 129–157.(Web of Science Core Collection, Index Copernicus) 2. Шаталин Д.Б., Жуков О.В. Еколого-

морфологічні особливості дощових черв’ѐків степового Придніпров’ѐ. Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. – 2016. – №3 (41). – С. 14–22. (Index Copernicus) 3. 

Шаталин Д.Б., Жуков О.В. Екологічна ніша дощових черв’ѐків (Lumbricidae ) у просторі гігротопу і трофотопу біогеоценозів степового Придніпров’ѐ. Біоресурси і природокористуваннѐ. – 2016. – Т. 8, 

№ 3–4. – С. 53–67.(Index Copernicus) 4. Шаталин Д.Б., Жуков О.В. Значеннѐ еколого-морфологічних особливостей дощових черв'ѐків (Lumbricidae) степового Придніпров'ѐ та впливу факторів 

середовища в організаціїї угруповань природних, аграрних та урбанізованих екосистем. Вісник Полтавської державної аграрної академії 2016. – №4 –С. 6–19.(Index Copernicus) 5. Шаталин Д.Б., 

Жуков О.В. Экологические аспекты применениѐ биомассы Eisenia fetida (Savigny 1826) при выращивании подсвинков. Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. – 

2016. – №4 (42). – С. 11–15.(Index Copernicus)

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Зубарева І.М., Митина Н.Б., Шаталин Д.Б. «Спосіб одержаннѐ кормової добавки длѐ 

сільськогосподарськіх тварин». Деклараційний патент України № 90300 U МПК А23К1/16, Опубл. 26.05.2014р. Бял.№ 10 "2. Шаталин Д.Б., Винников А.И., Жерносекова И.В. «Спосіб одержаннѐ біомаси Esenia foetida з використаннѐм препаратів  стрептоміцетного походженнѐ ». Деклараційний патент 

України № 112346 МПК А23K10/16, Опубл.12.12.2016р. Бял.№23"; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв» длѐ студентів спеціальності 

«Біотехнологіѐ» та «Промислова біотехнологіѐ» // Укл. ВінніковА.І., Зубарева І.М. ,Шаталін Д.Б.– Дніпропетровськ ДНУ ім. О.Гончара, 2017р.– 32 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу “Устаткуваннѐ біотехнологічних виробництв” длѐ студентів спеціальності «Біотехнологіѐ» та 

«Промислова біотехнологіѐ» // Укл. ВінніковА.І., Зубарева І.М., Шаталін Д.Б.– Дніпропетровськ ДНУ ім. О.Гончара, 2017р.– 50 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу «Безпека життюдѐльності» длѐ студентів всіх спеціальностей // Укл. Н.Б. Мітіна, Д.Б. Шаталін, Н.В. Малиновська – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2018р. – 30 с.  4. Методичні вказівки до виконаннѐ у дипломних проектах та роботах розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціѐх» за освітнім рівнем «магістр» длѐ студентів спеціальностей «131 Прикладна механіка», «133 Галузеве машинобудуваннѐ», «144 

Теплоенергетика» / Укл. : В.О. Герасименко, Д.Б. Шаталін, І. П. Кушнір. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 28 с. 5. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси, банківська справа та 

страхуваннѐ», «073 Менеджмент», «075 Маркетинг», «122 Комп’ятерні науки», «123 Комп’ятерна інженеріѐ», «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Шаталін Д.Б. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 64 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, 

та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Шаталин Д.Б. «Экологическаѐ технологиѐ биоконверсии отходов с помощья вермикультивированиѐ и использование продуктов переработки в 

производстве экологически чистой свинины». Тези доп. X Міжнар. Науково-практична. конференціѐ. Новейшие достижениѐ в европейской науке. 2014 г. Болгариѐ. Т.18 С. 48-51 2. Шаталин Д.Б. «Продукт вермикультивированиѐ при производстве экологически чистой свинины». Тези доп. X Міжнар. 
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(Присвоюно вчене званнѐ доцента кафедри біотехнології та 

безпеки життюдіѐльності. Рішеннѐ Атестаційної колегії від 
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Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1992, Спеціальність: 

хімічна технологіѐ кераміки та 

вогнетривів, Кваліфікаціѐ: інженера, 

хіміка технолога

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

біотехнології та безпеки 

життюдіѐльності; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність (О5.17.11) 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Дослідженнѐ 

властивостей та розробка 

складів мас глинувміщуячих 

дисперсних систем в 

тонкокерамічному виробництві

основні публікації за напрѐмом: 1. Піщанська О.А., Ткалѐ О.І., Мітіна Н.Б., Зубарева І.М. Дослідженнѐ стану виробничого травматизму в Дніпропетровській області // Збірник тез доповідей VIII 

Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Хіміѐ та сучасні технології" - Дніпро, 2017. Т.1 - С. 35 - 36 2. Паршиков А.В., Гармаш С.М., Митина Н.Б., 

Герасименко А.В., Ткалѐ О.И., Малиновскаѐ Н.В., Рунова Г.Г., Кушнир И.П. Эффективность использованиѐ мобильных установок в чрезвычайных ситуациѐх // Тези доповідей VIII Міжнародної 

науково-технічної конференції. - Дніпро, 2017. Т. IV - С. 63 3. Жилічева А.О., Хотинець Б.О., Ткалѐ О.І. Вибір виду вентилѐції на стадії проектуваннѐ залежно від виробничих шкідливостей в поліграфії 

// Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції "Хіміѐ та сучасні технології" - Дніпро, 2019. Т. III - C. 26 - 27 7. K. O. Shevchenko, Yu. E. Kozlova, O. I. Tkalia. Labour protection 

activities in polygraphy. Abstacts IX International scientific technological conferenc" Chtmistry and modern technologies" (additional) - Dnipro, Ukraine - p. 68 - 69 5. Козлова Я.Ю., Шевченко К.О., Ткалѐ О.І. 

Особливості використаннѐ вентилѐційних систем в типографії // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції "Хіміѐ та сучасні технології" - Дніпро, 2019. Т.III - С.54 - 55  6. 

Хотинець Б.О., Жилічева А.О., Ткалѐ О.І. Підтримка мікроклімату в типографії длѐ забезпеченнѐ умов охорони праці // Збірник тез доповідей IX Ьіжнародної науково-технічної конференції "Хіміѐ та 

сучасні технології" - Дніпро, 2019. Т. III - С. 60 - 61

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник декана з навчальної роботи факультету ТОР та БТ в період з 24. 

02.2017 року по теперішний час; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Піщанська О.А., Ткалѐ О.І., Мітіна Н.Б., Зубарева І.М. 

Дослідженнѐ стану виробничого травматизму в Дніпропетровській області // Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Хіміѐ та сучасні технології" - Дніпро, 2017. Т.1 - С. 35 - 36 2. Паршиков А.В., Гармаш С.М., Митина Н.Б., Герасименко 

А.В., Ткалѐ О.И., Малиновскаѐ Н.В., Рунова Г.Г., Кушнир И.П. Эффективность использованиѐ мобильных установок в чрезвычайных ситуациѐх // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції. - Дніпро, 2017. Т. IV - С. 63 3. Жилічева А.О., Хотинець Б.О., Ткалѐ О.І. Вибір виду вентилѐції на 

стадії проектуваннѐ залежно від виробничих шкідливостей в поліграфії // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції "Хіміѐ та сучасні технології" - Дніпро, 2019. Т. III - C. 26 - 27 7. K. O. Shevchenko, Yu. E. Kozlova, O. I. Tkalia. Labour protection activities in polygraphy. Abstacts IX 

International scientific technological conferenc" Chtmistry and modern technologies" (additional) - Dnipro, Ukraine - p. 68 - 69 5. Козлова Я.Ю., Шевченко К.О., Ткалѐ О.І. Особливості використаннѐ вентилѐційних систем в типографії // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції "Хіміѐ та 

сучасні технології" - Дніпро, 2019. Т.III - С.54 - 55  6. Хотинець Б.О., Жилічева А.О., Ткалѐ О.І. Підтримка мікроклімату в типографії длѐ забезпеченнѐ умов охорони праці // Збірник тез доповідей IX Ьіжнародної науково-технічної конференції "Хіміѐ та сучасні технології" - Дніпро, 2019. Т. III - С. 60 - 61; 11) 

наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Постійний консультант з 01.03.2016 року з питань охорони праці. Напрѐм консультуваннѐ: управліннѐ та наглѐд за охороноя праці на 

підприюмсві (Новомосковська районна спілка споживчих товариств). Довідка № 246 від 15.09.2018 року.

Доцент по кафедрі, атестат 12 ДЦ 

046136, дата видачі 25.02.2016, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ 

№протокол № 1/ 02Д від 25.02.2016, 

кафедра біотехнології та безпеки 

життюдіѐльності

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 030186, дата видачі 30.06.2005, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №протокол № 27-08/6 від 

30.06.2005, спеціальність (О5.17.11) 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів; 

Основи охорони праці, 

охорона праці в галузі



Доцент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра охорони 

праці та безпеки 

життюдіѐльності

Основне місце 

роботи

Гармаш 

Світлана 

Миколаївна

"Науково-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життюдіѐльності Дніпропетровської області. Стажуваннѐ з 

27.12.17 по 26.06.18, Дисципліни: цивільний захист, БЖД. 

Довідка № 1521/03-1 від 27.06.2018. Тема роботи: «Хімічна 

та радіаційна безпека на підприюмствах». 2)Національна 

металургійна академіѐ України; кафедра екології, 

теплотехніки та охорони праці.Стажуваннѐ в період з 

18.04.2016 по 30.06.2016 та з 1.09.2016 по 19.12.2016 з 

дисципліни «Основи охорони праці», ""Промислова 

екологіѐ"".Тема роботи «Сучасні підходи до викладаннѐ 

дисципліни: «Основи охорони праці», Довідка № 231/1.5 від 

19.12.2016. 3) Інститут післѐдипломної освіти 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету. Підвищеннѐ кваліфікації на кафедрі технології 

переробки продукції тваринництва з 25.04.2016 по 

30.06.2016 та з 01.09.2016 по 26.12.2016 з дисциплін 

«Екологічна біотехнологіѐ» та ін. Свідоцтво ПК № 

00493675/048195-16 від 26.12.2016. Реюстр. № 95. 2) 

Національна металургійна академіѐ України; кафедра 

екології, тепл

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф. Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1978, 

Спеціальність: Технологіѐ рекуперації 

вторинних матеріалів промисловості, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

біотехнології та безпеки 

життюдіѐльності; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 03.00.16-

Екологіѐ, Тема дисертації: 

Біоконверсіѐ рослинних відходів 

агропромислового комплексу та 

агроекологічна оцінка 

застосуваннѐ біодобрив у 

північному Степу України

основні публікації за напрѐмом: 1. Гармаш С.Н. Биоконверсиѐ отходов аграрного сектора экономики с целья получениѐ биоэтанола // Вісник Діпропетровського державного аграрно-економічного 

університету. – 2016. - № 1. – С. 32-36 (Agricola (USA), Journal Seek Databast) 2.Ситар В.І., Анісімов В.М., Мітіна Н.Б., Гармаш С.М. Дослідженнѐ біодеградації лінійних блок-кополiуретанiв, наповнених 

крохмалем, в процесі вермікультивуваннѐ // Вопросы химии и химической технологии 2018. - № 6. – С. 133-138 (Scopus) 1. Герасименко В.А., Гармаш С.Н., Рунова Г.Г. Оценка зрительных условий 

труда в учебных аудиториѐх // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: БЖД.– Вып. 83. – Днепроп-вск. – 2015. – С. 83-87. 2. Гармаш С.Н., Герасименко В.А., 

Рунова Г.Г. Экобиотехнологиѐ переработки отходов с целья получениѐ биоэтанола // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. Трудов. Сериѐ: БЖД – Вып. 83. – 

Днепропетровск. – 2015. – С. 77-83 3. Гармаш С.Н., Митина Н.Б., Герасименко В.А., Рунова Г.Г. Актуальность и перспективы использованиѐ мобильных установок длѐ ликвидации последствий 

аварий с химическим загрѐзнением территорий в Украине // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. труд. Сериѐ: БЖД.– Вып. 93. – Днепр. – 2016. - С. 167-173. 4. Гармаш С.Н. 

Экологически безопасные биотехнологии переработки отходов сельского хозѐйства // Принципы и технологии экологизации производства в сельском, лесном и рыбном хозѐйстве: сб. статей 68-й 

Межд. науч.-практ. конф., Рѐзань, 16.05.2017. – С. 65-70. 5. Гармаш С. М., Герасименко В. О., Плис М. М., Малиновська Н. В. Шлѐхи підвищеннѐ рівнѐ хімічної безпеки в Україні // Строительство, 

материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 252-258. 6. Гармаш С. М., Семенов М.І. Безпечна експлуатаціѐ 

біогазових установок на підприюмствах України // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: БЖД. – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 222-227. 7. Герасименко В. О., 

Гармаш С. М., Плис М. М., Малиновська Н.В. Термінологічна недбалість нормативної документації з охорони праці // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: 

Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 234-238. 8. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Гармаш С. М., Герасименко В. О., Рогальов М. В. Роль географічного фактору у вирішенні 

завдань цивільного захисту // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: БЖД. – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 162-168 9. Гармаш С.М., Семенов М.І. Охорона 

праці та пожежна безпека на біоенергетичних об’юктах //Modern engineering and innovative technologies. – Germany: Sergeieva &Co Karlsruhe. – 2018. – Issue № 5. – Vol. 2. – P.41-46 (Index Copernicus) 10. 

Гармаш С.М. Системний підхід у вирішенні екологічної безпеки України // Modern engineering and innovative technologies. – Germany: Sergeieva &Co Karlsruhe. – 2019. – Issue № 7. – Vol. 1. – P.28-33 

(Index Copernicus)

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: "1.Керівництво студентом, ѐкий на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Цивільної безпеки зайнѐв призове місце:  2018 - Семенов М. 4-БТ-11 - ІІІ місце у I етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з Цивільної безпеки Всеукраїнської студентської олімпіади з «Основ охорони праці»  2019 – Семенов М.І ІІ місце у ІI етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Цивільної безпеки Всеукраїнської студентської олімпіади з «Основ охорони праці»;  2. 

Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) з Цивільної безпеки (Охорони праці). 2017/2018; 2018/2019 н.р.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Гармаш С.М., Семенов М.І., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. Пожежна та екологічна безпека на підприюмствах за виробництвом біогазу // Стратегіѐ реформуваннѐ організації цивільного 

захисту: матеріали науково-практичної конференції, 16.05.2018. – Т. 1. – К.: ІДУЦЗ, 2018. – С. 80-81. 2. Гармаш С.М., Нескоромна А.Ю. Екологічна безпека промислових міст України // Відновленнѐ біотичного потенціалу агроекосистем: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конферен. (Дніпро, 11.10.2018). – 

Дніпро: Акцент ПП, 2018. – С. 104-106. 3. Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В., Булейко А.А. Теоретичне обґрунтуваннѐ застосуваннѐ аварійно-рѐтувальних комплексів в залежності від надзвичайної ситуації // Стратегіѐ реформуваннѐ організації цивільного захисту: матеріали науково-практичної 

конференції, 16.05.2018. – Т. 1. – К.: ІДУЦЗ, 2018. – С. 196-197 4.Гармаш С.Н., Жмура А.Ф. Внедрение системы управлениѐ гигиеной и безопасностья труда при выполнении ремонтных работ на предприѐтиѐх химической и нефтехимической промішленности // Наукове мисленнѐ: зб. статей учасників VIII 

Всеукр. Інтернет-конф. «Наукова думка сучасності і майбутнього». 30.01-7.02.2017. – Дніпро: Вид. НМ., 2017. – С. 63-65. 5. Гармаш С.Н., Паршиков А.В. Разработка стандартов предприѐтиѐ по безопасности труда на ремонтные работы на нефтеперерабатываящих предприѐтиѐх // Наукове мисленнѐ: зб. 

статей учасників VIII Всеукр. Інтернет-конф. «Наукова думка сучасності і майбутнього». 30.01-7.02.2017. – Дніпро: Вид. НМ., 2017. – С. 65-67 6. Нескоромна А.Ю., Гармаш С.М. Екологічна безпека промислових міст України // Відновленнѐ біотичного потенціалу агроекосистем: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-

практ. конферен. (Дніпро, 11.10.2018). – Дніпро: Акцент ПП, 2018. – С. 104-106. 7. Ярченко І. Я., Лобода А. М., Гармаш С. М., Ситник Т. В., Іванець К. Т. Екологічно безпечний спосіб біодеградації полімерних відходів // Хіміѐ та сучасні технології: ІX Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, 

аспірантів та молодих вчених. 24-26 квітнѐ 2019. - Дніпро, 2019. – Т. ІІІ. – С.36-37. 8. Будзь А. В., Семенов М. І., Гармаш С. М., Ситник Т. В. Аналіз аварійних ситуацій та визначеннѐ зон ризику при експлуатації біогазових установок // Хіміѐ та сучасні технології: ІX Міжнародна науково-технічна конференціѐ 

студентів, аспірантів та молодих вчених. 24-26 квітнѐ 2019. - Дніпро, 2019. – Т. ІІІ. –С. 21-22 9. Салькова Н. О., Гармаш С.Н., Герасименко В.А. Рунова Г.Г. Биоконверсиѐ сельскохозѐйственных и промышленных органических отходов // Хіміѐ та сучасні технології : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. студ., 

аспір. та мол. вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.). – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 7. – С. 21 10. Нескоромна А. Ю., Літвін Д. М., Гармаш С. М., Шаталін Д. Б. Мітіна Н. Б. Проблема екологічної безпеки в Україні // Хіміѐ та сучасні технології: ІX Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, 

аспірантів та молодих вчених. 24-26 квітнѐ 2019. - Дніпро, 2019. – Т. ІІІ. – С.70 11. Будзь А.В., Гармаш С.М. Переваги застосуваннѐ цукрового сорго длѐ отриманнѐ біогазу // Відновлявана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: Матеріали XVІI міжнародної науково-практичної конференції . – Київ, 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Honchar L. Modeling of labor potential as a factor of influence on the region competitiveness / L. Harmider, I. Taranenko, L. Honchar, O. Ovcharenko, G. Dotsenko // 

Montenegrin Journal of Economics. 2019. – Vol. 15. No. 2. – Р. 121-135. (Scopus, Web of Science Core Collection) 2.1. Гончар Л.А. Methodical approach to the choice of methods for managing the movement of 

labor potential of the enterprise / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар, П.О. Бегма // Економічний вісник УДХТУ. – 2018. – №1 (7). – С. 17-27. 2.2. Гончар Л.А. Artificial neural networks as a modern tool for 

forecasting the financial condition of enterprises and the probability of their bankruptcy / В.Г. М’ѐчин, Л.А. Гончар // Економічний вісник УДХТУ. – 2018. – №1 (7). – С. 7-10. 2.3. Гончар Л.А. Key factors of 

quality management of economic growth / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Економічний вісник УДХТУ. – 2017. – №4 (2). – С. 58-61. 2.4. Гончар Л.А. Дослідженнѐ стану ринку молокопереробної галузі / 

Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Економічний вісник УДХТУ. – 2017. – №1 (5). – С. 96-101. 2.5. Гармідер Л.Д. The scientifically-methodical approach to staff potential development / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар 

// Економічний нобелевський вісник. – Д.: Вид-во ДУАН, 2016. – №1(9) – С. 77-84. 2.6. Гармідер Л.Д. Дослідженнѐ впливу екологічності на уподобаннѐ споживачів продукції підприюмств / 

Л.Д. Гармілер, Л.А. Гончар // Ефективна економіка. – Д.: Вид-во Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016. – №5. – С. 128-135. 2.7. Мѐчин В.Г. Нечітко-логічна модель 

оптимізації асортименту підприюмства / В.Г. Мѐчин, Л.А. Гончар // Академічний оглѐд. – Д.: Вид-во ДУАН, 2015. – №1(42) – С. 109-117. 2.8.. Гончар Л.А. Структуруваннѐ асортименту підприюмства за 

допомогоя апарату нечіткої логіки / Л.А. Гончар, В.Г. М’ѐчин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: ХДУ, 2014 г. – Вип. 9-1, ч. 1 – С. 113-116. 2.9. Холодова О.Я. 

Застосуваннѐ сумісного аналізу з метоя оптимізації асортиментної політики торговельного підприюмства / О.Я. Холодова, Л.А. Гончар // Товарознавчий вісник: зб. наук. праць. – Луцьк: ЛНТУ. – 

2014, вип. 7, С. 123-133. 2.10. Гончар Л..А. Структуруваннѐ асортименту підприюмства зо його аналізом / Л.А. Гончар // Бялетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Honchar L. Modeling of labor potential as a factor of influence on the region competitiveness / L. Harmider, I. 

Taranenko, L. Honchar, O. Ovcharenko, G. Dotsenko // Montenegrin Journal of Economics. 2019. – Vol. 15. No. 2. – Р. 121-135. (Scopus, Web of Science Core Collection); 2.1. Гончар Л.А. Methodical approach to the choice of methods for managing the movement of labor potential of the enterprise / Л.Д. Гармідер, Л.А. 

Гончар, П.О. Бегма // Економічний вісник УДХТУ. – 2018. – №1 (7). – С. 17-27. 2.2. Гончар Л.А. Artificial neural networks as a modern tool for forecasting the financial condition of enterprises and the probability of their bankruptcy / В.Г. М’ѐчин, Л.А. Гончар // Економічний вісник УДХТУ. – 2018. – №1 (7). – С. 7-10. 2.3. 

Гончар Л.А. Key factors of quality management of economic growth / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Економічний вісник УДХТУ. – 2017. – №4 (2). – С. 58-61. 2.4. Гончар Л.А. Дослідженнѐ стану ринку молокопереробної галузі / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Економічний вісник УДХТУ. – 2017. – №1 (5). – С. 96-101. 

2.5. Гармідер Л.Д. The scientifically-methodical approach to staff potential development / Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар // Економічний нобелевський вісник. – Д.: Вид-во ДУАН, 2016. – №1(9) – С. 77-84. 2.6. Гармідер Л.Д. Дослідженнѐ впливу екологічності на уподобаннѐ споживачів продукції підприюмств / 

Л.Д. Гармілер, Л.А. Гончар // Ефективна економіка. – Д.: Вид-во Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016. – №5. – С. 128-135. 2.7. Мѐчин В.Г. Нечітко-логічна модель оптимізації асортименту підприюмства / В.Г. Мѐчин, Л.А. Гончар // Академічний оглѐд. – Д.: Вид-во ДУАН, 2015. 

– №1(42) – С. 109-117. 2.8.. Гончар Л.А. Структуруваннѐ асортименту підприюмства за допомогоя апарату нечіткої логіки / Л.А. Гончар, В.Г. М’ѐчин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: ХДУ, 2014 г. – Вип. 9-1, ч. 1 – С. 113-116. 2.9. Холодова О.Я. Застосуваннѐ сумісного аналізу 

з метоя оптимізації асортиментної політики торговельного підприюмства / О.Я. Холодова, Л.А. Гончар // Товарознавчий вісник: зб. наук. праць. – Луцьк: ЛНТУ. – 2014, вип. 7, С. 123-133. 2.10. Гончар Л..А. Структуруваннѐ асортименту підприюмства зо його аналізом / Л.А. Гончар // Бялетень Міжнародного 

Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століттѐ: цикли та кризи». – Д.: Вид-во ДУЕП, 2013. – № 1 (6). – С. 89-96.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про 

реюстрація авторського права на твір: 12.1. Гармідер Л.Д., Гончар Л.А., Бегма П.О. Науковий твір «Methodical approach to the choice of methods for managing the movement of labor potential of the enterprise» / Свідоцтво на реюстрація авторського права № 82246 від 12.10.18 р 12.2. Гармідер Л.Д., Гончар Л.А. 

Науковий твір «Key factors of quality management of economic growth» / Свідоцтво про реюстрація авторського права на твір № 77419 від 06.03.2018 р. 12.3. Гармідер Л.Д., Гончар Л.А. Науковий твір «Дослідженнѐ впливу екологічності на уподобаннѐ споживачів продукції підприюмств» / Свідоцтво про 
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основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Іванова М.І. Взаюмозв’ѐзок між власністя на надра та рентооріюнтованими / М.І. Іванова, Г.Ю. Рѐбик, О.В. Усатенко // АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛаД. 2019. 

№ 1 (50) – С. 70-78 2. Іванова М.І. Владні повноваженнѐ та їх вплив на рентооріюнтовану стратегія поведінки надрокористувачів / М.І. Іванова, Г.Ю. Рѐбик, О.В. Усатенко // Ювропейський вектор 

економічного розвитку: науковий журнал - №2 (25). – Дніпро, 2018. С. 48-59 3. Курінна І.Г Удосконаленнѐ системи управліннѐ збутовоя і асортиментноя політикоя торговельних підприюмств / І.Г. 

Курінна, Г.Ю. Рѐбик, О.В. Білоярова // Нобелівський вісник. 2018. № 1 (11) – С. 56-67. 4. Рѐбик Г.Ю. Економічне обґрунтуваннѐ маркетингових заходів щодо розвитку конкурентних переваг 

підприюмства / Г.Ю. Рѐбик // Бізнес Інформ. 2015. – №9 – С. 375–380. 5. Рѐбик Г.Ю. Дослідженнѐ конкурентоспроможності підприюмств галузі в умовах структурно-інноваційної трансформації 

економіки / Г.Ю. Рѐбик // Економіка та організаціѐ управліннѐ. Випуск №3 (19) – 4 (20). – 2014. – С. 227-235. 6. Рѐбик Г.Ю. Упорѐдкуваннѐ товарного асортименту підприюмства в рамках стратегії 

забезпеченнѐ конкурентоспроможності / Г.Ю. Рѐбик // Удосконаленнѐ механізмів регуляваннѐ міжнародних економічних відносин: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародна науково-

практичної конференції длѐ студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 19-20 груднѐ 2014 року). У 2-х частинах. – К: Аналітичний центр «Нова економіка», 2014. – Ч.2. – С. 35–37. 7. Рѐбик Г.Ю. 

Забезпеченнѐ розвитку підприюмства шлѐхом впливу на складові – економічну безпеку та конкурентоспроможність / Г.Ю. Рѐбик, Т.С. Коновал// Економічний простір: Зб. наук. пр. - № 123. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 188-198 8. Рѐбик Г.Ю. Формуваннѐ механізму диференціації оплати праці на підприюмстві / Г.Ю. Рѐбик, Д. М. Криштак // Управліннѐ розвитком: Зб. наук. пр. - № 3-

4 (189-190). – Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнецѐ, 2017. – С. 67-74 9. Рѐбик Г.Ю. Дослідженнѐ проблем сучасної системи плануваннѐ діѐльності вітчизнѐних підприюмств / Г.Ю. Рѐбик, Р.С. Долгій // Економічний 

вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 5 (05), ч.2 – Запоріжжѐ, 2016. –С. 7-10. 10. Рѐбик Г.Ю. Формуваннѐ конкурентних переваг, ѐк цільових оріюнтирів в процесі стратегічного 

плануваннѐ конкурентоспроможності / Г.Ю. Рѐбик // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серіѐ: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», Вип. 30. – 2015. – С. 199-205. 11. Рѐбик Г.Ю. Формуваннѐ асортименту продукції, збалансованого із вимогами стратегії забезпеченнѐ конкурентоспроможності 

підприюмства / Г.Ю. Рѐбик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серіѐ «Економічні науки». Випуск 9, ч.1 – Херсон, 2014.-С. 162–167. 12. Рѐбик Г.Ю. Маркетингове та економічне 

обґрунтуваннѐ товарної політики підприюмства / Г.Ю. Рѐбик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серіѐ «Економічні науки». Випуск 8, ч.3 – Херсон, 2014.-С. 119–123.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Організаціѐ виробництва» / Укладачі Рѐбик Г.Ю., Курінна І.Г. – Дніпро : ПП «Моноліт», 2017. – 26 с. (1,63 др.арк.) 2. Методичні матеріали до практичних та семінарських 

занѐть з дисципліни «Основи менеджменту та підприюмницької діѐльності» длѐ підготовки бакалаврів спеціальності 053 Психологіѐ / Укладачі: Курінна І.Г. Рѐбик Г.Ю.,– Дніпро : ПП «Моноліт», 2017. – 46 с. (2,88 др.арк.) 3. Методичні матеріали до практичних та семінарських занѐть з дисципліни «Основи 

плануваннѐ діѐльності підприюмств невиробничої сфери» підготовки бакалаврів напрѐму підготовки 6.030504 «Економіка підприюмства»/ Укладачі: Курінна І.Г. Рѐбик Г.Ю.,– Дніпро : ПП «Моноліт», 2017. – 60 с. (3,75 др.арк.) 4. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занѐть з дисципліни 

«Управліннѐ торговим підприюмством» длѐ студентів першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освітиспеціальності 076 Підприюмництво, торгівлѐ та біржова діѐльність/ Укладачі: Рѐбик Г.Ю. Курінна І.Г.,– Дніпро : ПП «Моноліт», 2017. – 76 с. (4,75 др.арк.) 5. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) 

занѐть з дисципліни «Управліннѐ торгівельноя справоя» длѐ студентів другого (магістерського) рівнѐ вищої освітиспеціальності 076 Підприюмництво, торгівлѐ та біржова діѐльність/ Укладачі: Курінна І.Г. Рѐбик Г.Ю.,– Дніпро : ПП «Моноліт», 2017. – 57 с. (3,56 др.арк.) 6 Методичні вказівки з підготовки до 

комплексного кваліфікаційного екзамену з напрѐму підготовки 6.030504 «Економіка підприюмства» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ / Укладачі: д.е.н., проф. Гринько Т.В., к.е.н., доц. Рѐбик Г.Ю., - Дніпро : ПП «Моноліт», 2016. – 28 с. 7. Методичні матеріали длѐ студентів з питань написаннѐ курсової роботи з 

дисципліни «Організаціѐ виробництва» Напрѐм підготовки 6.030504 «економіка підприюмства» / Уладач: Рѐбик Г.Ю., - ФОП Сова Д.І., 2015. – 38 с.; 10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: 1. 

Міжнародне стажуваннѐ в рамках Erasmus Plus, Університет Гданська політехніка, м. Гданськ, Польща, 27.05.2019-31.05.2019. Лист-підтвердженнѐ: Erasmus Plus code: PL GDANSK02; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Рѐбик Г.Ю. Створеннѐ бізнес-інкубатора (БІ), ѐк напрѐм удосконаленнѐ механізму управліннѐ інноваційним розвитком підприюмств металургійної галузі / Г.Ю. Рѐбик // Матеріали VIII Міжнар. науково-практ. 

конференції «Сталий розвиток територій: проблеми та шлѐхи вирішеннѐ» 21 жовтнѐ 2017 р. – Дніпро, ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 147-149. 2. Рѐбик Г.Ю. Управліннѐ логістичними ланцягами ѐк інструмент підвищеннѐ ефективності виробництва / Г.Ю. Рѐбик // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції 

та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2017 р. : в 11 т. – Дніпро : Біла К.О., 2017. – Т.2. – С.87-90. (0,19 др.арк.) 3. Рѐбик Г.Ю. Характеристика і методи оцінки факторів впливу на результати господарської діѐльності підприюмств / Г.Ю. Рѐбик, К.О. Мержиювська // 

Сучасні теоріѐ і практика менеджменту та бізнес-адмініструваннѐ: Збірник тез наукових робіт учасників всеукраїнської наукової конференції (м. Черкаси, 12-13 квітнѐ 2017 р.). – Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 2017. – С.151-152 (0,25 др.арк.) 4. Рѐбик Г.Ю. Стратегічний розвиток 

підприюмства видобутку залізорудної сировини в Україні / Г.Ю. Рѐбик, В.О. Козік // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2017 р. : в 11 т. – Дніпро : Біла К.О., 2017. – Т.10. – С.77-80. (0,19 друк.арк.) 5 Біла Г.С. 

/Дослідженнѐ проблем нормуваннѐ праці на підприюмствах України в сучасних умовах / Г.С. Біла, Г.Ю. Рѐбик // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2017 р. : в 11 т. – Дніпро : Біла К.О., 2017. – Т.1. – С.33-35. 

(0,19 др.арк.) 6. Ouaba A.E. Diagnosis of Formation and Use of Company Profits and Manager’s Responsibility for Infringement of Tax Legislation / A.E. Ouaba, A.E. Ryabik // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2017 р. 

: в 11 т. – Дніпро : Біла К.О., 2017. – Т.7. – С.57-60. (0,25 др.арк.) 7. Рѐбик Г.Ю. Перспективи та можливості використаннѐ наѐвного досвіду нормуваннѐ праці / Г.Ю. Рѐбик // Економіка і менеджмент-2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: збірник наукових праць міжнародної науково-

практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 23-24 квітнѐ 2015 року). У 9 томах. – Дніпропетровськ: Біла К.., 2015. – Т.1. – С.98-99. (0,2 др.арк.); 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із 

зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: З 01.09.2001 р. по 01.02.2014 – асистент кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» З 03.10.2014 р. по 26.08.2018 – доцент кафедри економіки підприюмства ДНУ імені 

О.Гончара З 01.09.2018 по 26.08.2019 – доцент, заступник завідувача кафедри економіки та моделяваннѐ бізнес-процесів Університету імені Альфреда Нобелѐ З 01.09.2019 по тепер.час - доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет» Загальний стаж роботи за спеціальністя – 18 років; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: 1. Рѐбик Г.Ю.Імплементаціѐ концепції соціальної відповідальності в діѐльності торговельних підприюмств / Г.Ю. Рѐбик// Торгівлѐ та біржова діѐльність в Україні: сучасний стан, концепції та стратегії розвитку: колект. моногр. / за заг. ред.. Т.В. Гринько. – 

Дніпро : Біла К.О., 2018. – С. 64-93.  2. Рѐбик Г.Ю. Ризики економічної безпеки сфери обслуговуваннѐ / Г.Ю. Рѐбик// Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’юктів підприюмництва в системі економічної безпеки України : колект. моногр. / за заг. ред.. Т.В. 

Гринько. – Дніпро : Біла К.О., 2017. – С. 446-455. Одноосібні монографії: 3. Рѐбик Г.Ю. Дослідженнѐ методичних підходів до обґрунтуваннѐ конкурентної стратегії підприюмства / Г.Ю. Рѐбик // Сучасні технології управліннѐ розвитком підприюмств України: механізми, реалії, перспективи: колект. моногр. / за заг. 
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потенціалу машинобудівних підприюмств методом нечіткої логіки / В.Г. М’ѐчин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 419-425. Індексуютьсѐ у закордонній базі (Index 

Copernicus).  3. М’ѐчин В.Г. Оцінка фінансової складової інноваційного потенціалу машинобудівного підприюмства за допомогоя нечітких множин / В.Г. М’ѐчин // Економічний простір: Зб. наук. 

праць. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 100. – С. 148-160. (Index Copernicus, Академіѐ Google).  4. М’ѐчин В.Г. Оцінка пріоритетності показників інноваційного потенціалу машинобудівних підприюмств 

методом аналізу іюрархій / В.Г. М’ѐчин // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серіѐ «Економічні науки» : Зб. наук. праць. – Херсон, 2014. – Вип. 14, Ч. 3. – С. 52-56. (Index 

Copernicus). 5. М’ѐчин В.Г. Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції за допомогоя методу нечіткої логіки / В.Г. М’ѐчин // Науковий вісник Херсонського державного університету: 

Серіѐ «Економічні науки» : Зб. наук. праць. – Херсон, 2015. – Вип. 16, Ч. 2. – С. 68-71. (Index Copernicus).  6. М’ѐчин В.Г. Нечётко-логический поход к оценке рисков при разработке стратегии 

инновационного развитиѐ промышленных предприѐтий / В.Г. М’ѐчин // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. – № 1 (3). – С. 12-16.  7. М’ѐчин В.Г. Прогнозуваннѐ інноваційного потенціалу 

промислових підприюмств за допомогоя гібридних інтелектуальних систем / В.Г. М’ѐчин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серіѐ: Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. – 2015. – № 4. – С. 51-56. (Index Copernicus).  8. Мѐчин В.Г. Нечётко-логический подход к оценке политических рисков при разработке стратегии инновационного развитиѐ 

промышленных предприѐтий / О.Г. Холод, В.Г. Мѐчин // Економічний Нобелівський вісник. – 2016. – № 1 (9). – С. 218-230. 9. М’ѐчин В.Г. Використаннѐ кластерного аналізу за допомогоя карт 

Кохонена, що самоорганізуятьсѐ, длѐ дослідженнѐ інноваційної активності підприюмств України / В.Г. М’ѐчин // Економічний вісник ДВВНЗ УДХТУ. – 2016. – № 2 (4). – С. 39-44.  10. М’ѐчин В.Г. 

Характеристика та основні методи вибору стратегій підвищеннѐ інноваційного потенціалу промислових підприюмств *Електронний ресурс+ / В.Г. М’ѐчин // Глобальні та національні проблеми 

економіки. – 2017. – № 16. – С. 396-399. – Index Copernicus.  11. М’ѐчин В.Г. Обґрунтуваннѐ застосуваннѐ методу асоціативних правил длѐ аналізу структури інноваційного потенціалу промислових 
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В.Г. Аналіз базових факторів, що стримуять інноваційну активність вітчизнѐних промислових підприюмств / В.Г. М’ѐчин, М.А. Прѐлін, В.Ф. Прудніков, О.Б. аворська // Економічний вісник ДВНЗ 

УДХТУ. – 2017. – № 2 (6). – С. 66-69. Index Copernicus.  14. Myachin V.G. Artificial neural networks as a modern tool for forecasting the financial condition of enterprises and the probability of their bankruptcy / 

V.G. Myachin, L.А. Honchar // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2018. – № 1 (7). – С. 7-10. Index Copernicus.  15. Myachin V.G. Fuzzy-logical approach to strategic planning of investment and innovation 

activity of enterprises / V.G. Myachin // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2018. – № 2 (8). – С. 21-25. Index Copernicus.  16. М’ѐчин В.Г. Обґрунтуваннѐ вибору показників длѐ діагностики фінансового 

стану підприюмств та імовірності настаннѐ їх банкрутства / В.Г. М’ѐчин В.Г., О.В. Юфимов // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серіѐ «Економічні науки» : Зб. наук. праць. – 

Херсон, 2018. – Вип. 32. – С. 94-99. Index Copernicus. 17. М’ѐчин В.Г. Сучасні та перспективні методи оцінки конкурентоспроможності інноваційних підприюмств та конкурентоспроможності 

інноваційної продукції / В.Г. М’ѐчин, К.В. Алейнікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серіѐ: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – № 
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4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.      Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організаціѐ інноваційної діѐльності» длѐ студентів напрѐму 6.030504 «Економіка підприюмства» за спеціальністя 6.030504 «Економіка підприюмства» / Укл.  В.Ф. Прудніков, М.В. 

Куцинська. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 90 с. (обсѐг друкованих аркушів - 4,18) – (власний внесок – 50%). 2.      Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організаціѐ виробництва» длѐ студентів 4-го курсу денної форми навчаннѐ та 5-го курсу заочної форми навчаннѐ напрѐму 030504 «Економіка 

підприюмства»: Частина І / Укл.: В.Ф. Прудніков, М.В. Куцинська. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 70 с.(обсѐг друкованих аркушів - 3,25) - (власний внесок – 50%). 3.      Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організаціѐ виробництва» длѐ студентів 4-го курсу денної форми навчаннѐ та 5-го курсу 

заочної форми навчаннѐ напрѐму 030504 «Економіка підприюмства»: Частина ІІ / Укл.:  В.Ф. Прудніков, М.В. Куцинська. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 103 с. (обсѐг друкованих аркушів - 4,81) – (власний внесок – 50%). 4.      Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Економіка і 

організаціѐ інноваційної діѐльності» длѐ студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності 051 «Економіка» за спеціалізаціюя «Економіка підприюмства» / Укл. В.Ф. Прудніков, М.В. Куцинська. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 31 с. 5. Методичні вказівки до організації переддипломної 

(переддипломної виробничої) практики длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «магістр» спеціальності 051 «Економіка» за спеціалізаціюя «Економіка підприюмства»/ Укл.: Гармідер Л.Д., Наджафов І.Н., Прудніков В.Ф. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018 – 25 с. 6.      Методичні вказівки до виконаннѐ 

організаційно-економічної частини дипломного проекту длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «магістр» денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності 133 «Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл. Прудніков В.Ф., Іванова М.В., аворська О.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – ---29 с.; 1) наѐвність не менше 

п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.      Прудников В.Ф. Технологичность современного менеджмента как основа экономической и организационной эффективности 

управлениѐ компанией / В.Ф.Прудников // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. - № 11.с.211 – 219. 2.      Прудников В.Ф. Формирование рычагов эффективного использованиѐ амортизационных отчислений и прибыли в качестве инвестиционных источников обновлениѐ 

основных фондов / В.Ф.Прудников // Регіональний збірник наукових праць з економіки «ПРОМЕТЕЙ». – 2014. – № 1(43)».с.169 – 173. 3.      Прудников В.Ф. Формирование структуры национальной инновационной системы в Украине / В.Ф.Прудников // Глобальні та національні проблеми економіки. 

Електронне наукове фахове виданнѐ. – 2015 – №4  4.      Прудніков В.Ф. Формуваннѐ рекомендацій щодо оздоровленнѐ діѐльності підприюмства за результатами проведеннѐ санаційного аудиту / Куцинська М.В., Прудніков В.Ф., Слясарюва А.С. // Економічний вісник - 2016. - №1.с. 80 – 89 5.      Прудніков 

В.Ф. Технологічність сучасного менеджменту ѐк основа економічної та організаційної енффективності управліннѐ компаніюя / В.Ф.Прудніков // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, - 2015. - №1.с.67-71  6.      Прудников В.Ф. Энтропийный подход к оценке внедрениѐ инноваций на предприѐтии / Прудніков В.Ф., 

Мицяк А.В., Писарчик А.М. // Глобальні та національні проблеми економіки – 2017, № 20 7.      Прудніков В.Ф., Обліково-економічні аспекти інноваційного розвитку малого підприюмництва в Україні / В.Ф.Прудніков, М.В.Куцинська // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове 

виданнѐ (ISSN (Online): 2413-3965 ). –2015. – Випуск 7. – С. 866-871. *Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/07_2015.pdf 8.      Прудніков В.Ф. Стимуляваннѐ інноваційного розвитку малого та середнього підприюмництва в Україні / В.Ф.Прудніков, М.В. Куцинська, 

кандидат економічних наук, 

08.00.05 – економіка, плануваннѐ, 

організаціѐ управліннѐ народним 

господарством і його галузѐми 

(промисловість). Тема дисертації 

«Оптимізаціѐ термінів поновленнѐ 
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Диплом   кд№063889 від 03 липнѐ 

1992 р.,

Організаціѐ виробництва 

(56л), Проектний аналіз (32л), 

Інноваційний розвиток 

підприюмства (24л), 

Потенціал і розвиток 

підприюмства (56л), 

Економіка та організаціѐ 

інноваційної діѐльності 

(56л).
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Кафедра 

підприюмництва, 
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Основне місце 

роботи

Іванова Марина 

Володимирівна

Диплом магістра видано закладом: 

Національна металургійна академіѐ 

України, Рік закінченнѐ: 2021, 

Спеціальність: Економіка; Диплом 

спеціаліста видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2004, Спеціальність: 

Машини і апарати хімічних 

виробництв і підприюмств 

будівельних матеріалів, Кваліфікаціѐ: 
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організації виробництва; 

Науковий ступінь: кандидат 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(02.00.05) Електрохіміѐ, Тема 

дисертації: “Адсорбціѐ та 

інгібіруяча діѐ піридинів на залізі 

та сталі ”

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 2.1. Ivanova M.V., Industrial Technologies: Market Adaptation Potential/ M.V. Ivanova, S.F. Sannikova //Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2019. – № 1. – С. 

79-86. 2.2. Іванова М.В. Статистичний аналіз ѐкісних змін у промисловості/М.В. Іванова, С.Ф// Економіка. Фінанси. Право. – 2019. - № 5/1. – С. 29-33. 2.3. Саннікова С.Ф. Аналіз збутової діѐльності 

підприюмства на основі оцінки ефективності витрат на збут: зб. наук. праць / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Економічний простір. – 2017. - №117. – С. 192-203. 2.4. Жилко Я.І. Наукове забезпеченнѐ 

інноваційної діѐльності промислових підприюмств /Я.І. Жилко, М. В. Іванова //Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2017. – № 1. – С. 62-67. 2.5. Саннікова С.Ф. Наукове підґрунтѐ та основні тенденції 

інноваційної активності промислових підприюмств України/ С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова //Економіка. Фінанси. Право. – 2017. - № 3. – С. 50-54. 2.6. Іванова М. В. Статистичне забезпеченнѐ 

управліннѐ ефективним розвитком промислових підприюмств /М. В. Іванова // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. – № 1. – С. 72-75.  2.7. Иванова М. В. Управление нематериальными 

ресурсами инновационной деѐтельности предприѐтий /М. В. Іванова // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. – № 2. – С. 110-115. 2.8. Иванова М. В. Скрытые тенденции экономического 

развитиѐ промышленности Украины/М. В. Иванова, С Ф. Санникова //Траекториѐ науки – Электронный научный журнал, 2016. - № 4(9). – С. 2.127-2.138. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_4_15 (Index Copernicus). 2.9. Кочмар Н.В., Іванова М. В. Вплив науково-технічного прогресу на конкурентоздатність промислових підприюмств / Н.В. 

Кочмар, М.В. Іванова//Економічний Вісник ДВНЗ «УДХТУ», 2015. - №1. – С. 101-106. 2.10 Иванова М. В. Анализ и моделирование экономической эффективности производства химической 

продукции / М.В. Иванова// Економічний Вісник ДВНЗ «УДХТУ», 2015. - №2. – С. 55-59. 2.11. Музика Н.М., Іванова М. В. Економічні та екологічні аспекти діѐльності підприюмств з переробки гумових 

відходів / Н.М. Музика, М.В. Іванова// Економічний Вісник ДВНЗ «УДХТУ», 2015. - №2. – С. 60-64.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 13.1 Конспект лекцій з курсу «Системи промислових технологій: наукові основи і економічне обґрунтуваннѐ інновацій» / Укладач: М.В. Іванова. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015 (У 2 частинах). – 144 с. 13.2. Методичні рекомендації 

до самостійної роботи з дисципліни «Системи технологій промисловості» (тестові та індивідуальні завданнѐ, задачі, контрольні питаннѐ) длѐ студентів 3-го курсу напрѐму підготовки 6.030504 «Економіка підприюмства» та 4-го курсу напрѐмів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030502 «Економічна 

кібернетика» / Укладач М.В. Іванова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 64 с. 13.3. Конспект лекцій з дисципліни «Підприюмництво і бізнес-культура» / Укладач: М.В. Іванова. - Д: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 128 с. 13.4. Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» до розділу 

«Розробка бізнес-плану інтелектуального підприюмництва (сфера послуг)» длѐ студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприюмства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» / Укладач М.В. Іванова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 32 с. 13.5. Методичні рекомендації до підготовки та захисту 

дипломної роботи длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності 051 – «Економіка», спеціалізації «Економіка підприюмства», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»/укл.: Гармідер Л.Д., Прудніков В.Ф., Іванова М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. –77с. 13.6. Програма науково-дослідної 

практики длѐ студентів денної форми навчаннѐ спеціальності 051 – «Економіка», спеціалізації «Економіка підприюмства», освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «магістр»/ укл.: Гармідер Л.Д., Іванова М.В., Куцинська М. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 13.7. Методичні вказівки до виконаннѐ науково-

дослідної роботи студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприюмства» (051 «Економіка», спеціалізаціѐ «Економіка підприюмства») / Укл.: М.В. Іванова, М. В. Куцинська – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 25 с. 13.8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологіѐ та організаціѐ 

наукових досліджень» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «магістр» денної форми навчаннѐ спеціальності 051 – «Економіка», спеціалізації «Економіка підприюмства» / укладач Іванова М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 20 с. 13.9. Методичні вказівки до виконаннѐ організаційно-економічної 

частини дипломного проекту длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «магістр» денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності 133 «Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл. Прудніков В.Ф., Іванова М.В., аворська О.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – ---30 с. 13.10. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової 

роботи з дисципліни "Обґрунтуваннѐ господарських рішень і оціняваннѐ ризиків " длѐ студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприюмства» (051 «Економіка», спеціалізаціѐ «Економіка підприюмства») / Укл.: О.М. Вініченко, М.В. Іванова – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 28 с.; 14) керівництво студентом, 

ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, 

Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя 

делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 14.1. Підготовка переможцѐ (3-ю призове місце) у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (5-6 квітнѐ 2018р.) 

на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: Соколової К. О. (гр. 6-ЕК-маг.), тема диплому: «Економічне обґрунтуваннѐ заходів з підвищеннѐ конкурентоспроможності продукції добувних підприюмств» (ІІІ місце) та Курдіної Д. О., тема диплому: «Підвищеннѐ 

конкурентоспроможності комерційних банків в умовах соціально-економічної кризи» (нагородженнѐ у номінації «За наочне представленнѐ результатів дослідженнѐ»); 14.2. Підготовка команди-переможцѐ (3-ю призове місце) у ІІІ Міжнародному форумі інновацій «INNOVATION MARKET»: «Зроби винахід 

бізнесом», організований Національним офісом інтелектуальної власності за ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (21-23 листопада 2018 р., м. Киюв) у складі магістрів спеціальності 051 «Економіка» Жилко Ялії, Карини Бабіч (гр. 6-ЕК-10) ;  14.3. Науково-практичне 

консультуваннѐ і підготовка студентки гр. 3-ЕК-20 Іщенко І. (травень 2018 р.) до участі в конкурсі-гранті від СyberShark з науково-аналітичноя розробкоя на тему: «Интернет-маркетинг VS реклама в офлайне. Какой будет расстановка сил на рынке к 2020 году». Здобуттѐ 2-го (призового) місцѐ; 14.4. 

Підготовка студента гр. 5-МР-96 Попова М. до участі у ІІ турі Всеукраїнської Олімпіади з інтелектуальної власності у м. Харкові (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), 23-25 квітнѐ 2015 р. Нагородженнѐ Попова М.Д. грамотоя за високі досѐгненнѐ.; 12) наѐвність 

апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 15.1. Иванова М.В. Экономическаѐ статистика: социальный потенциал науки / М.В. Иванова // 

Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. ст. / редкол. : Т. В. Борздова (отв. ред.) *и др.+. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. – С. 63-68. 15.2. Иванова М.В. Проблемы развитиѐ промышленного производства: социальный аспект/ Зб. наук. праць за матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» / НМетАУ– Дніпропетровськ, Ч. 1. – 2016. – С. 219-224. 15.3. Иванова М.В. Актуальные аспекты права интеллектуальной собственности / М. В. Иванова //Современные проблемы права и 

управлениѐ. 6-ѐ Междунар. науч. конф. *Текст+: сб. докладов. / Институт законоведениѐ и управлениѐ ВПА.– Вып. 6.- Тула: Папирус, 2016. – С. 117-123. 15.4. Іванова М.В. Оцінка ефективності витрат на збут ѐк характеристика збутової діѐльності підприюмства/ С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова //Актуальні 

проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 606-610. 15.5. Иванова М. В. Технологические инновации: современные риски/Сборник 

докладов по итогам V Международной научно-практической интернет-конференции (Тула
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Серіѐ: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, Ч. 3. – С. 91-96 (Статтѐ належить до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus).  9.                  Федорова Н. 

Ю. Роль науки в формуванні моделі сталого розвитку національної економіки / Н.Ю. Федорова // Вісник Сумського державного університету. Серіѐ Економіка. – 2015. – №1. – С. 16-29. 10.              

Федорова Н.Ю. Перспективи трансформації інформаційного суспільства в економіку знань *Електронний ресурс+ / Н.Ю. Федорова // Електронне наукове фахове виданнѐ «Глобальні та національні 

проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – № 3. – С. 28-32. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/325-

fedorova-n-e-perspektivi-transformatsiji-informatsijnogo-suspilstva-v-ekonomiku-znan. 11.              Федорова Н.Ю. Перспективи використаннѐ науки длѐ розбудови національної стратегії сталого розвитку 

/ Н.Ю. Федорова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серіѐ «Економічні науки». – 2015. – Вип. 14., Ч. 3. – С. 15-21. 12.              Федорова Н.Ю. Еволяціѐ поглѐдів на роль науки у 

соціально-економічному розвитку суспільства / Н.Ю. Федорова // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. – №2(4). – С. 16-27. 13.                  Fedorova N. Ye. Informatization of modern society and its 

socio-economic consequences / N. Ye Fedorova // Економічний вісник ДВНЗ НГУ. - № 1 (9), 2019. – С. 13-23.

13) проведеннѐ навчальних занѐть із спеціальних дисциплін іноземноя мовоя (крім дисциплін мовної підготовки) в обсѐзі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: - проведеннѐ занѐть в Центрі довузівської підготовки ДВНЗ УДХТУ з «Економічної теорії» длѐ студентів спеціальності 073 – 

«Менеджмент» англійськоя мовоя; загальна кількість аудиторних годин – 64.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. 

Виконаннѐ обов’ѐзків заступника декана економічного факультету з методичної роботи – з січнѐ 2017 року по вересень 2018 року; 2. Виконаннѐ обов’ѐзків вченого секретарѐ кафедри (з 2007 по 2010 р. – кафедри економічної теорії, з 2010 по 2015 рік – кафедри економічної теорії та правознавства), з 2015 

року – кафедри теоретичної та прикладної економіки).; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку 

фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми: "Економічні аспекти сталого розвитку України" № 36/110399 за д.р.0111U001120 (термін виконаннѐ 01.2011-12.2015.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у 
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1(61). – С. 36-47. (Статтѐ належить до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus). 8.                  Федорова Н. Ю. Синергетичний вплив науки на суспільний розвиток та його соціально-економічні ефекти / Н.Ю. Федорова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серіѐ: Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, Ч. 3. – С. 91-96 (Статтѐ належить до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus).  9.                  Федорова Н. Ю. Роль науки в формуванні моделі сталого розвитку національної економіки / Н.Ю. Федорова // Вісник Сумського державного 

університету. Серіѐ Економіка. – 2015. – №1. – С. 16-29. 10.              Федорова Н.Ю. Перспективи трансформації інформаційного суспільства в економіку знань *Електронний ресурс+ / Н.Ю. Федорова // Електронне наукове фахове виданнѐ «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – № 3. – С. 28-32. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/325-fedorova-n-e-perspektivi-transformatsiji-informatsijnogo-suspilstva-v-ekonomiku-znan. 11.              Федорова Н.Ю. Перспективи використаннѐ науки длѐ 

розбудови національної стратегії сталого розвитку / Н.Ю. Федорова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серіѐ «Економічні науки». – 2015. – Вип. 14., Ч. 3. – С. 15-21. 12.              Федорова Н.Ю. Еволяціѐ поглѐдів на роль науки у соціально-економічному розвитку суспільства / Н.Ю. 

Федорова // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. – №2(4). – С. 16-27. 13.                  Fedorova N. Ye. Informatization of modern society and its socio-economic consequences / N. Ye Fedorova // Економічний вісник ДВНЗ НГУ. - № 1 (9), 2019. – С. 13-23.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1.Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з курсу «Гроші та кредит» длѐ студентів ІІІ - IV курсів спеціальностей 051 – «економіка», 075 – «марке-тинг», 073 – «менеджмент» денної та заочної форми навчаннѐ. 3-тю вид., перероблене й доповнене / Укл.: Н.О. 

Нікілюва, Н.Ю. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 27 с. 2.Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» длѐ студентів ІІІ – ІV курсів спеціальностей: 051 – економіка, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: Н.О.Нікілюва, Н.Ю. Федорова. 

– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 12 с. 3. Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з економічної теорії (політичної економії) длѐ студентів І - ІІ курсів спеціальностей: 051 – економіка, 072 – фінанси, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг денної і заочної форм навчаннѐ. Вид. 3-тю, виправлене і 

доповнене / Укл.: Н.О. Нікілюва, Н.Ю. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 37 с. 4.Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» длѐ студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 073 – «Менеджмент» денної та заочної форм навчаннѐ/ Укл.: Н.О.Нікілюва, Н.Ю. Федорова. – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16 с. 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економічна теоріѐ» («Основи економічної теорії») длѐ студентів ІІ-ІІІ курсів неекономічних спеці-альностей денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: В.Л. Смюсова, О.В. Рубан, Н.Ю. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2019. – 12 с. 6. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економічна теоріѐ» («Політична економіѐ) длѐ студентів І – ІІ курсів спеціальностей: 051 – еконо-міка, 072 – фінанси, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: Н.О. Нікілюва, О.В. Рубан, Н.Ю. 

Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 13 с. 7.Опорний конспект лекцій з курсу «Національна економіка» длѐ студентів ІІ-ІІІ курсів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.Н.
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4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» длѐ студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ//Укл. Н.О. Нікілюва, О.В. Рубан. – Дніпро: УДХТУ, 2018. – 32с. 2. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» длѐ студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ//Укл. Н.О. Нікілюва, О.В. Рубан. – Дніпро: УДХТУ, 2018. – 32с. 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Економічної теорії длѐ студентів І-

ІІ курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей 051 – Економіка (спеціалізацій Економіка підприюмства, Економічна кібернетика), 072 Фінанси, банківська справа та страхуваннѐ, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг//Укл. Н.О. Нікілюва, О.В. Рубан, Н.Ю. Федорова. – УДХТУ – 2018. – 13 с. - № 4534 4. 

Робоча програма і плани семінарських занѐть з курсу «Гроші та кредит» длѐ студентів IІІ-ІV курсів денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальностѐми 051 Економіка, 075 Маркетинг, 073 Менеджмент//Укл. Н.О. Нікілюва, Н.Ю. Федорова. – УДХТУ – 2018. – 26 с. - № 4580. 5. Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з дисципліни „Гроші та кредит” длѐ студентів IІІ-ІV курсів денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальностѐми 051 Економіка, 075 Маркетинг, 073 Менеджмент//Укл. Н.О. Нікілюва, Н.Ю. Федорова. – УДХТУ – 2018. – 12 с. - № 4575.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, 

та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Никилева, Н. А. Рынок труда: тенденции и перспективы развитиѐ в Украине *Текст+ / Н. А. Никилева, М. В. Лавриненко // Хі-міѐ і сучасні 

технології : тези допов. VІІ Міжн. наук.-техн. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 27 – 29 квітнѐ 2015 р.). – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Т. VІІІ. – С. 72-73. 2. Нікілюва, Н. О. Сучасне економічне середовище та конкурентоспроможність українських підприюмств *Текст+ 

/ Н. О. Нікілюва, О. С. Задоѐна // Хіміѐ і сучасні технології : тези допов. VІІ Міжн. наук.-техн. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпро-петровськ, 27 – 29 квітнѐ 2015 р.). – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Т. VІІІ. – С. 88. 3. Никилева Н. А. Инновационный потенциал предприѐтиѐ: 

механизм формированиѐ и эффективного использованиѐ *Текст+ / Н. А. Никилева // Економіка підприюмства: сучасні проблеми теорії та практики : тези допов. V Міжнародна науково-практична конференціѐ (Одеса, 15–16 вереснѐ 2016 р.).– Одеса: Одеський національний Економічний Університет, 2016. – 

С. 127-129. 4. Нікілюва Н. О. Складові активізації інноваційної діѐльності в Україні на мікро- і макро рівнѐх / Н. А. Никилева // Економіка пі-дприюмства: сучасні проблеми теорії та практики : тези допов. VІ Міжнародна науково-практична конференціѐ (Одеса, 22–23 вереснѐ 2017 р.).– Одеса: Одеський 

національний Економічний Університет, 2017. – С. 96-97. 5. Нікілюва Н. О., Смюсова В. Л., Рубан О. В. Економіка щастѐ: сучасні напрѐми розвитку та перспективи реалізації в Україні International scientific conference / Economy and management: modern transformation in the age of globalization. March 24, 2017. 

–Klaipeda,2017. 6. Нікілюва Н. О. Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційної діѐльності в Україні / Н. А. Никилева // Міжнародні наукові та ін-новаційно- інвестиційні програми: досвід та результати: тези допов. ІІ Міжнародна науково-практична конференціѐ (Дніпро, 17–18 травнѐ 2017 р.).– Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – С. 210-212. 7. Нікілюва Н. О., Задоѐна О. С. Сучасний стан банківської системи України: тенденції та напрѐмки реформуваннѐ / Н. О. Нікілюва // Сучасний стан банківської системи України: тенденції та напрѐмки реформуваннѐ: тези допов. VІІІ Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ 

та сучасні технології» (Дніпро, 26–28 квітнѐ 2017 р.).– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С. 114-115. 8. Нікілюва Н.О. Economic potential and financial growth mechanism / Н.О. Нікілюва // Економічний вісник. – Дніпро: ДВНЗ «Украї-нський державний хіміко-технологічний університет», 2018. – Вип. 2 (8). - С. 7-10. 9. 
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основні публікації за напрѐмом: Smesova V. The utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking / O.Tertyshna, K. Royenko, V. Martynenko, V. Smesova, A. Gyrenko, 

P. Topilnytskyy// Chemistry and Chemical Technology. – Vol. 10. - №3.- 2016. – P. 361-366. (SCOPUS Наукові статті: 1. Смюсова В.Л. Експлікаціѐ економічних інтересів у другій половині ХVIII ст. та їх 

трактуваннѐ в економічній думці / В.Л. Смюсова // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Я. Кондратяка. – 2016. – № 5 (60). – С. 97–101. ( Index 

Copernicus) 2. Смюсова В.Л. Сучасні проблеми реалізації економічних інтересів суб’юктів соціально-економічної системи / В.Л. Смюсова // Економічний вісник Державного вищого навчального 
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середньовіччѐ та мануфактурного періоду / В.Л. Смюсова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2016. – № 2 (61). – С. 9–17. ( Index Copernicus). 4. Смюсова В.Л. Ґенеза економічних уѐвлень 

щодо господарчих інтересів від первісної доби до етапу формуваннѐ світових цивілізацій / В.Л. Смюсова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – Т. 1. – С. 9–20. ( Index 

Copernicus). 5. Смюсова В.Л. Економічні інтереси в працѐх представників інституціоналізму і раннього неолібералізму / В.Л. Смюсова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Пат. 130080 Україна,МПК В05В 1/34 СТРУМЕНЕВО-ВИХРОВА ФОРСУНКА Чернишов А.А.,Мізін В.А. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - опубл. Бял. 

№ 22 26.11.2018 р.  2. Чернишов А.А., Мізін В.А.Заѐвка патент на корисну модель МПК В05В 1/34 (2006.01) СТРУМЕНЕВО-ВИХРОВА ФОРСУНКА 30.06.2019. № У2019 06468

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Обчислявальна математика та програмуваннѐ» длѐ студентів технологічних спеціальностей денного відділеннѐ / укл.: Волкова С.А., Чернишов А.А., Куліков С.І. – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2018. – 54 с. 2. Конспект лекцій до вивченнѐ підрозділів дисципліни «Обчислявальна математика» длѐ студентів технологічних спеціальностей заочного відділеннѐ длѐ самостійної роботи / укл.: Волкова С.А., Куліков С.І., Чернишов А.А. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 40 с. 3. Конспект лекцій до вивченнѐ 

розділів дисципліни «Інформатика та інформаційні технології» длѐ студентів ІІ курсу спеціальності «Технологіѐ жирів і жирозамінників» напрѐму підготовки 6.0517 «Харчові технології та інженеріѐ» / Укл.: Куліков С.І., Чернишов А.А. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 83 с. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ 

лабораторних робіт (Excel, Mathcad) длѐ студентів усіх спеціальностей / Укл.: А.А. Чернишов, С.А. Волкова, С.І. Куліков. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 84 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу „Інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі” длѐ студентів напрѐму підготовки 

харчові технології та інженеріѐ / Укл. Чернишов А.А. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 36 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. 130080 

Україна,МПК В05В 1/34 СТРУМЕНЕВО-ВИХРОВА ФОРСУНКА Чернишов А.А.,Мізін В.А. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - опубл. Бял. № 22 26.11.2018 р.  2. Чернишов А.А., Мізін В.А.Заѐвка патент на корисну модель МПК В05В 1/34 (2006.01) СТРУМЕНЕВО-ВИХРОВА ФОРСУНКА 30.06.2019. № 

У2019 06468; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Nikolsky, V. Research of the method of heating heat-technical apparatus on the qualitativecharacteristics of the processed materials *Text+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, А. 

Pugach, О.Alieksandrov, O. Gnatko, Ye.Chernetskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.6/6. N.95.– P.37-42.  1. А.И. Швачка, Е.В. Чернецкий, а.А. Довгополый. Разработка 

теоретических основ построениѐ эффективных АСУТП при повышении числа критериев эффективности. Вестник национального технического университета «ХПИ». Сборник научных трудов. Сериѐ: 

Автоматика и приборостроение.- Х.: НТУ «ХПИ». – 2016- №15 (1187) – С. 55-58. 2. А.И. Швачка, А.В. Бородулин, Е.В. Чернецкий, О.Я. Олейник. Применение информационных технологий в 

теплоэнергетической модели домны и повышение ее энергоэффективности. Системные технологии. - 2016 - № 5(106) 2016 - С. 68-75 3. О.І. Швачка, Ю.В. Чернецький, О.Я. Олійник. Оценка 

погрешности измерениѐ внешних тепловых потерь при использовании в составе АСУ ТП. Вимірявальна та обчислявальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №1. –С. 78-84. 4. Е.В. 

Чернецкий, О.Я. Олейник, О.А. Фурса, Е.В. Лещенко Решение задач построениѐ АСУ ТП при помощии програмних средств моделированиѐ технологических процесов // Гірнича електромеханіка та 

автоматика, 2015 – В.94. - С. 60 – 63.  5. Обоснование и разработка АИС контролѐ внешних тепловых потерь доменной печи / А.В. Бородулин, А.И. Швачка, Е.В. Чернецкий, О.Я. Олейник, а.А. 

Довгополый // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность.- 2016 – Вып. 6(303). – с. 2-7

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: "1. Пат. 118145 Україна, МПК (2006.01) G01F 23/24. Цифровий гідростатичний рівнемір *Текст+ / 

Чернецький Ю. В., Хабарова В. В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. - № u 2017 01058; заѐвл. 06.02.17; опубл. 25.07.17, Бял. № 1418" 2. Пат. 120197 Україна, МПК (2017.01) G01F 1/76, G01F 25/00. Стенд длѐ повірки лічильників води *Текст+ / Чернецький Ю. В., Цуканова А. 

А. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. - № u 2017 04120; заѐвл. 25.04.17; опубл. 25.10.17, Бял. № 20; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 1. Nikolsky, V. Research of the method of heating heat-technical apparatus on the qualitativecharacteristics of the processed materials *Text+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, А. Pugach, О.Alieksandrov, O. Gnatko, Ye.Chernetskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.6/6. 

N.95.– P.37-42.; 1. А.И. Швачка, Е.В. Чернецкий, а.А. Довгополый. Разработка теоретических основ построениѐ эффективных АСУТП при повышении числа критериев эффективности. Вестник национального технического университета «ХПИ». Сборник научных трудов. Сериѐ: Автоматика и приборостроение.- 

Х.: НТУ «ХПИ». – 2016- №15 (1187) – С. 55-58. 2. А.И. Швачка, А.В. Бородулин, Е.В. Чернецкий, О.Я. Олейник. Применение информационных технологий в теплоэнергетической модели домны и повышение ее энергоэффективности. Системные технологии. - 2016 - № 5(106) 2016 - С. 68-75 3. О.І. Швачка, Ю.В. 

Чернецький, О.Я. Олійник. Оценка погрешности измерениѐ внешних тепловых потерь при использовании в составе АСУ ТП. Вимірявальна та обчислявальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №1. –С. 78-84. 4. Е.В. Чернецкий, О.Я. Олейник, О.А. Фурса, Е.В. Лещенко Решение задач построениѐ 

АСУ ТП при помощии програмних средств моделированиѐ технологических процесов // Гірнича електромеханіка та автоматика, 2015 – В.94. - С. 60 – 63.  5. Обоснование и разработка АИС контролѐ внешних тепловых потерь доменной печи / А.В. Бородулин, А.И. Швачка, Е.В. Чернецкий, О.Я. Олейник, а.А. 

Довгополый // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность.- 2016 – Вып. 6(303). – с. 2-7; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до змісту та структури магістерської кваліфікаційної роботи спеціальності 8.05100101 «Метрологіѐ та вимірявальна 

техніка» метод-вказ. // Укл.: Г.І. Манко, Ю.В. Чернецький. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 26 с. 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Метрологіѐ та виміряваннѐ» спеціальності 152 – «Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка»/ Укл.: Тараненко Я.К. Чернецький 

Ю.ВОлійник О.Я.– Дніпро: УДХТУ, 2017. – 31 с. 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби виміряваннѐ» спеціальності 152 – «Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка»/ Укл.: Тараненко Я.К. Чернецький Ю.ВОлійник О.Я.– Дніпро: УДХТУ, 2017. – 42 с. 4. 

Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Основи сучасної метрології» спеціальності 152 – «Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка»/ Укл.: Тараненко Я.К. Чернецький Ю.ВОлійник О.Я.– Дніпро: УДХТУ, 2017. – 77 с.; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних 

та/або громадських об’юднаннѐх: Дійсний член-кориспондент «Академії метрології україни»; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Довідка з підприюмства ТОВ 

"ПРОМЕКОГРУП"; 9) робота у складі експертної ради з питань проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврѐдуваннѐ, або у складі комісій Державної служби ѐкості освіти із здійсненнѐ планових (позапланових) заходів державного наглѐду (контроля): НМК №7 МОН підкомісіѐ 152 - "Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» член комісії, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 25 квітнѐ 2019 р. № 582; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Робота на посаді головного метролога ДВНЗ УДХТУ(за 

сумісництвом) з 01.04.2010 р. по теперішній час.

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

042720, дата видачі 30.06.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/02-

Д від 30.06.2015, кафедра 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 001556, дата видачі 10.11.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

10.11.2011, спеціальність 

комп`ятерні системи та 
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Вимірявальні 

перетворявачі. (64 години) 

3. Оптико-механічні 

виміряваннѐ (32 години) 4. 

Метрологіѐ, технологічні 

виміряваннѐ та прилади (72 

години)

Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра програмного 

забезпеченнѐ 

інформаційно-

вимірявальної техніки

Основне місце 

роботи

Олійник Ольга 

Яріївна

1.Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

ѐкості, стандартизації та сертифікації. Стажуваннѐ в період з 

04.12.2015 по 18.05.2016 р. з дисципліни «Стандартизаціѐ та 

сертифікаціѐ засобів виміряваннѐ», «Надійність та 

діагностуваннѐ засобів автоматизації», «Методи і засоби 

виміряваннѐ». Довідка про проходженнѐ стажуваннѐ № 

889/1.11 від 18.05.16 р. 2. Національна металургійна 

академіѐ України, кафедра автоматизації виробничих 

процесів. Стажуваннѐ в період з 21.12.2015 по 21.05.2016 р. 

з дисципліни «Надійність та діагностуваннѐ засобів 

автоматизації», «Основи проектуваннѐ систем 

автоматизації». Довідка про проходженнѐ стажуваннѐ № 

881/6 від 21.05.16 р. 3. Товариство з обмеженоя 

відповідальністя «Науково-виробниче підприюмство «ІНОКС 

БІЗ». Стажуваннѐ з 20.09.16 по 21.11.16 з дисципліни 

«Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень», 

«Кваліметріѐ та керуваннѐ ѐкістя».  Наказ ДВНЗ УДХТУ про 

направленнѐ на стажуваннѐ № 359-К від 19.09.16р. Довідка 

про проходженнѐ стажуваннѐ № 14 П від 01.12.16 р

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2005, Спеціальність: 

Метрологiѐ та вимірявальна техніка, 

Кваліфікаціѐ: інженер-дослідник

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрІ 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Синтез і дослідженнѐ 

властивостей нанокристалічної 

кераміки з фазовим переходом 

напівпровідник-метал

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

044059, дата видачі 29.09.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4-02-

Д від 29.09.2015, кафедра 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 001729, дата видачі 10.11.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

10.11.2011, спеціальність 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів; «Синтез і 

дослідженнѐ властивостей 

нанокристалічної кераміки з 

фазовим переходом 

напівпровідник-метал».

1.Основи проектуваннѐ 

систем автоматизації (60 

годин). 2 Методи та засоби 

виміряваннѐ (72 години) 

3.Кваліметріѐ та керуваннѐ 

ѐкістя (24 години) 4. 

Стандартизаціѐ та 

сертифікаціѐ засобів 

виміряваннѐ (24 години)

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Основне місце 

роботи

Черемисінова 

Анна 

Олександрівна

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2009, Спеціальність: 

Хiмiчна технологiѐ неорганiчних 

речовин, Кваліфікаціѐ: науковий 

співробітник, викладач вищого 

навчального закладу, інженер-

технолог

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 009020, дата видачі 26.09.2012, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

26.09.2012, спеціальність 

технологіѐ неорганічних речовин; 

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Основне місце 

роботи

Тертишний Олег 

Олександрович

Національна металургійна академіѐ, кафедра промислової 

теплоенергетики, 21.12.2015-21.06.2016 рр. (Наказ №585-К 

від 24.11.2015 р.), довідка № 881/10 стажуваннѐ з 

дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв»

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1968, Спеціальність: 

автоматизаціѐ і комплексна 

механізаціѐ хіміко-технологічних 

процесів, Кваліфікаціѐ: інженер-

механік

Вчене званнѐ: доцент по кафедре 

процессов и аппаратов 

химической технологии; 

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

05.17.01 – технологіѐ 

неорганічних речовин, Тема 

дисертації: «Процесс 

плазмохимической пе-реработки 

трудно-растворимых 

соединений в марганец-

цинковый ферритовый порошок»

основні публікації за напрѐмом: 1.Tertyshnaу E.V. The influence of an additive of vegetable origin on the aggregative stability of petroleum/ E.V.Tertyshnaу, A.A.Gyrenko, O.A.Tertyshnyi// SOCAR Proceedings. – 

2018.– No.1.– Р.52-58. 2 Tertyshnyi O.A. The use of the heat-treated rise husk as elastomeric compositions fillers/V/I/Ovcharov, K.M. Sukhyy, L.A.Sokolova, V.L. Kalinyuk, O.A. Tertyshnyi//Voprosy khimii I 

khimicheskoi teknologii.–2018.–№ 3 – Р.79-89.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Tertyshnyi O.A. Use ofingediens made of bioraw materials in Elastomerials Сompositions / 

V.I.Ovcharov, L.A.Socolova, V.L.Kaliniuk /25 Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polimeren «Technomer-2017» (Technische Universitat Chemrits, 09-10 Novembe 2017). Deutsche. -2017. - V.3 s.12. 2. Тертишний О. Сучасні технології одержаннѐ сіліція оксиду (IV) з рисового лушпиннѐ та його використаннѐ 

в еластомерних композиціѐх /В.Овчаров, Л.Соколова // Міжнародна науково-практична конференціѐ “Хімічна технологіѐ та інженеріѐ”: тез. допов. (Львівська політехніка, 26-30 червнѐ 2017 р.) Львів, 2017- с. 92 - 93. 3. Тертишний О.А. Продути хімічної обробки рисового лушпиннѐ ѐк наповнявачі 

еластомерних композицій /В.Л. Каліняк, В.І. Овчаров // Хіміѐ та сучасні технології: тез. допов. VШ Міжнар. наук. - техн. конф.(Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 26-28 квітнѐ 2017 р.) Дніпро 2017. – т. Ш – с. 66. 4. Тертышный О.А. Исследование динамики термохимического процесса получениѐ диоксида кремниѐ из 

растительного сырьѐ как наполнителѐ длѐ резины/ Л.Р. Мазан, В.В. Овчаров, Л.А. Соколова // Хіміѐ та сучасні технології: тез. допов. VШ міжнар. наук.- техн. конф. (Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 26-28 квітнѐ 207 р). Дніпро. – 2017. – т. V. – С. 108-109. 5. Tertyshnyi O.A. Elastomeric cjmpositions, with bioinqredients / V.L. 

Kalininur, V.I. Ovcharov, L.A. Sokolova // Deutsche Kautschur - Taqunq. (Nurnberq, 2-5 juli 2018) Dentschland. - 2018. – S. 186. 6. Tertyshnyi O.A. The use of the heat-treated rise husk as elastomeric compositions fillers/V/I/Ovcharov, K.M. Sukhyy, L.A.Sokolova, V.L. Kalinyuk, O.A. Tertyshnyi//Voprosy khimii I khimicheskoi 

teknologii.–2018.–№3 – Р.79-89. 7 Регуляваннѐ стабільності нафтових дисперсних систем присадками рослинного походженнѐ. Очерідник П.М., Замікула К.О., Тертишний О.О., Тертишна О.В – ІХ міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології», Дніпро 2019, с.51-52. 8 Депресорно-

диспергаторна присадка з відновляваної сировини. Білокрилова Е.Ю., Замікула К.О., Тертишний О.О., Тертишна О.В. – ІХ міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології», Дніпро 2019, с.40-41. 9 Стабілізаціѐ нафтових дисперсних систем рослинними присадками. Замікула К.О., 

Тертишна О.В., Тертишний О.О. – ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів «авіаціѐ, промисловість, суспільство» Кременчук 2019, с.102-104. 10 Математичне моделяваннѐ фазного стану нафтових дисперсних систем. К.О. Замікула, О.О. Тертишний, О.В. 

Тертишна - ІІ міжнародна науково-технічна конференціѐ «Сучасні технології переробки пальних копалин», Харків 2019, с.75-76.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про 

реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. №103804 Україна МПК (2013.01) СО1В 33/12, F23С 9/00.Спосіб одержаннѐ діоксиду кремнія та теплової юнергії із кремнійвмісної сировини / Сорока П. Г., Гура Д. В., Тертишний О. О.; заѐвник та власник патенту ДВНЗ УДХТУ. – № а2011 15084 ; заѐвл. 19.12.2011, 

опубл.25.11.2013, Бял. № 22. – 4 с.  2. Пат. №96082 Україна МПК (2011.01) ВО2В 13/14. Відцентровий млин ударної дії / Сорока П. Г., Опарін С.О., Тертишний О. О. ; заѐвник та власник патенту ДВНЗ УДХТУ. – № а2010 06351 ; заѐвл. 25.05.2010, опубл.26.09.2011, Бял. № 18. – 4 с.  3. Пат. № 88108 Україна МПК 

(2009) СО1В 31/30 (2009.01) СО1В 31/36 (2009.01) СО4В 35/00 СО4В 35/56 Спосіб одержаннѐ карбіду кремнія / Сорока П. Г., Біла А.О., Смірнова О.С. ,Тертишний О. О.; заѐвник та власник патенту ДВНЗ УДХТУ. – № а200802934; заѐвл. 06.032008, опубл.10.09.2009, Бял. № 17. – 4 с.; 14) керівництво студентом, 

ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, 

Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя 

делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Робота у складі організаційного комітету та журі I туру Всеукраїнської студентської олімпіади з курсу ПАХТ. 2. Керівництво студентами, ѐкі зайнѐли призові місцѐ на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з курсу ПАХТ: 2019 

р.: I –місце Федан М. В. (факультет ТВМС, група 3-ТВМС-81). 2019 р ІІІ - місце Діма Н.. (факультет ТВМС, група 3-ТВМС-81).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Тертишний, О. О. Конспект лекцій до розділу «Абсорбціѐ» : конспект лекцій / О.О. Тертишний – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 83 с. 2. Тертишний, О. О. Конспект лекцій до розділу «Мембранні процеси» : конспект лекцій / О.О. Тертиший, О.В. Тертишна– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 76 с. 3 Тертишний, О. О. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи «Дослідженнѐ процесу розділеннѐ газової суміші 

в абсорбційній колоні барботажного типу» / О.О. Тертишний – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 

1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Тертишний, О. О. Механічні процеси в хімічній технології : навчальний посібник, гриф наданий Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-12203 від 30.07.13. / О. О Тертишний, С. О. Опарін, П. В. Рѐбік – ДВНЗ УДХТУ (Дніпропетровськ), 2015. – 215 с.  2. 

Tertyshna O. The problems of formation of asphalt-resin-paraffin deposits. Prevention and utilization. / O. Tertyshna, K. Zamikula, O. Tertyshnyi. – колективна монографіѐ "Selected aspects of providing the chemmotological reliability of the engineering". – Paris.: Center for Educational Literature, 2019 – p.5-20.; 1) наѐвність 

не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.Tertyshnaу E.V. The influence of an additive of vegetable origin on the aggregative stability of petroleum/ E.V.Tertyshnaу, 

A.A.Gyrenko, O.A.Tertyshnyi// SOCAR Proceedings. – 2018.– No.1.– Р.52-58. 2 Tertyshnyi O.A. The use of the heat-treated rise husk as elastomeric compositions fillers/V/I/Ovcharov, K.M. Sukhyy, L.A

Доцент кафедри «Процеси та 

апарати хімічної технології».  

«Процесс плазмохимической пе-

реработки трудно-растворимых 

соединений в марганец-цинковый 

ферритовый порошок»

Кандидат технічних наук, 05.17.01 – 

технологіѐ неорганічних речовин.

хіммотологіѐ (48), 

хіммотологіѐ 

альтернативних 

енергоресурсів (24), 

методологіѐ наукових 

досліджень та компятерна 

обробка результатів (8)

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Основне місце 

роботи

Мізін Віталій 

Антонович

Національна металургійна академіѐ, кафедра промислової 

теплоенергетики, 21.12.2015-21.06.2016 рр. (Наказ №585-К 

від 24.11.2015 р.), довідка № 881/8, стажуваннѐ з дисциплін: 

«Процеси та апарати хімічних виробництв» та «Виробничі 

процеси та обладнаннѐ об’юктів автоматизації»

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1962, Спеціальність: 

машини і апарати хімічних 

виробництв, Кваліфікаціѐ: інженер-

механік

Вчене званнѐ: Доцент; Науковий 

ступінь: Кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.07 - 

хімічна технологіѐ палива і газу, 

Тема дисертації: «Исследование, 

разработка конструкции и расчет 

механических форсунок длѐ 

тепло- и массообменной 

аппаратуры коксохимического 

производства»

основні публікації за напрѐмом: Sknar, Y. Research into composition and properties of the Ni-Fe electrolytic alloy *Text+ / Y. Sknar, I. Sknar, A. Cheremysinova, I. Yermolenko, A. Karakukchi, V. Mizin, V. 

Proskkurina, Y. Sachanova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, № 12 (88). – Р. 4–10.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Скнар, І. В. Термічний крекінг продуктів переробки нафти : методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Загальна хімічна технологіѐ» і «Техніка та технологіѐ галузі» длѐ студ. всіх спеціал. та форм навчаннѐ / І. В. Скнар, В. 

А. Мізін – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 23 с.  2. Мізін, В. А. Виробництво амоній сульфату : методичні вказівки до лабораторної роботи з дисциплін «Загальна хімічна технологіѐ» і «Техніка та технологіѐ галузі» длѐ студентів університету всіх спеціальностей та форм навчаннѐ / В. А. Мізін, І. В. Скнар 

– Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 25 с.  3. Скнар, І. В. Виробництво солѐної кислоти сульфатним методом : методичні вказівки до лабораторної роботи з дисциплін «загальна хімічна технологіѐ» та «техніка та технологіѐ галузі» длѐ студ. всіх спеціал. та форм навчаннѐ / І. В. Скнар, В. А. Мізін, 

В. А. Коток – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. – 2017. – 19 с.  4. Коток, В. А. Виробництво стиролу каталітичним дегідруваннѐм етилбензолу : методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «загальна хімічна технологіѐ» длѐ студ. всіх спеціал. та форм навчаннѐ / В. А. Коток, В. А. Мізін, І. В. Скнар – Дніпро : 

ДВНЗ УДХТУ. – 2017. – 20 с.  5. Кравченко, О. В. Виробництво фенолоформальдегідної смоли : методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Загальна хімічна технологіѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 161 – Хімічні технології та інженеріѐ, 133 – 

Галузеве машинобудуваннѐ, 226 – Фармаціѐ, 151 – Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології, 152 – Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка денної та заочної форм навчаннѐ / О. В. Кравченко, І. В. Скнар, В. А. Мізін – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. – 2018. – 23 с.  6. Кравченко, О. В. Конверсіѐ 

карбон монооксиду : методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Загальна хімічна технологіѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 161 – Хімічні технології та інженеріѐ, 133 – Галузеве машинобудуваннѐ, 226 – Фармаціѐ, 151 – Автоматизаціѐ та 

комп’ятерно-інтегровані технології, 152 – Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка денної та заочної форм навчаннѐ / О. В. Кравченко, В. А. Мізін, І. В. Скнар – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. – 2018. – 24 с.  7. Кравченко О. В., Коток В. А., Скнар І. В., Мізін В. А. Електрохімічні виробництва неорганічних 

речовин : методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «загальна хімічна технологіѐ» *длѐ студ. всіх спеціал. 161 – хімічні технології та інженеріѐ, 133 – галузеве машинобудуваннѐ, 226 – фармаціѐ, 151 – автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології, 152 – метрологіѐ та інформаційно-

вимірявальна техніка денної та заочної форм навчаннѐ+ – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. – 2019. – 20 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 

55 років; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Sknar, Y. Research into composition and properties of the Ni-Fe electrolytic alloy *Text+ / Y. Sknar, I. Sknar, A. 

Cheremysinova, I. Yermolenko, A. Karakukchi, V. Mizin, V. Proskkurina, Y. Sachanova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, № 12 (88). – Р. 4–10.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Доц. Мізін В. А. – вчений секретар кафедри ПА та ЗХТ.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя 

установоя): Протѐгом 1970–1980 рр. здійснявав наукове консультуваннѐ Коксохімічних заводів Укркоксу (Маріупольській, Запоріжський, Авдіївський)

Загальна хімічна технологіѐ, 

56 лекційних годин длѐ 

161–хімічні технології та 

інженеріѐ Виробничі 

процеси та обладнаннѐ 

об’юктів автоматизації, 24 

год. лекцій

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Основне місце 

роботи

Рѐбік Павло 

Васильович

Національна металургійна академіѐ, кафедра промислової 

теплоенергетики, 21.12.2015-21.06.2016 рр. (Наказ №585-К 

від 24.11.2015 р.), довідка № 881/8, стажуваннѐ з дисциплін: 

«Процеси та апарати хімічних виробництв» та «Виробничі 

процеси та обладнаннѐ об’юктів автоматизації»

Диплом магістра видано закладом: 

Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда Нобелѐ", 

Рік закінченнѐ: 2018, Спеціальність: 

Психологіѐ, Кваліфікаціѐ: магістр  

психології, викладач вищого 

навчального закладу; Диплом 

бакалавра видано закладом: 

Приватний вищий навчальний заклад 

"Дніпропетровський університет імені 

Альфреда Нобелѐ", Рік закінченнѐ: 

2016, Кваліфікаціѐ: бакалавр з 

психології; Диплом спеціаліста 

видано закладом: 

Дніпропетровський хіміко-

технологічнийінститут ім Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1985

Вчене званнѐ: Доцент; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.01– 

технологіѐ неорганічних речовин, 

Тема дисертації: «Одержаннѐ 

феритових порошків з лего-ваних 

хлоридних травильних розчинів в 

плазмових теплоносіѐх»

основні публікації за напрѐмом: 1. Опарин С. А., Рѐбик П. В., Гриднева Т. В. Термодинамические основы получениѐ кремниѐ из отходов рисового производства / WORLD SCIENCE - № 1(29), Vol.1, 

January 2018 – Р. 5-7.

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт:  Назва теми Номер угоди Роль в проекті Замовник Роки виконаннѐ  Дослідженнѐ процесів одержаннѐ дисперсних матеріалів із рослинної і мінеральної сировини № 40110299 та д.р.0111U008134 

Відповідальний виконавець ДВНЗ ДХТУ 2014–2015    Дослідженнѐ типових процесів хімічної технології під впливом силових полів та № 38/1605599 Відповідальний виконавець ДВНЗ ДХТУ 2016–2018  апаратурно-технологічних факторів; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. 

Лѐшенко, А. О. Методичні вказівки до розв’ѐзаннѐ задач з курсу «Процеси та апарати хімічної технології. Розділ «Сушіннѐ»» длѐ студентів ІІІ–V курсів усіх спеціальностей і форм навчаннѐ : метод. вказ. / А. О. Лѐшенко, Т. В. Гриднюва, П. В. Рѐбік – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 52 с.  2. Юльцова, Т. П. 

Методичні вказівки до вивченнѐ курсу «Процесів та апаратів хімічної технології» Розділ «Перегонка рідин та ректифікаціѐ» длѐ студентів ІІІ–V курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ : метод. вказ. / Т. П. Юльцова, Т. В. Гриднюва, П. В. Рѐбік – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 52 с.  3. Опарін, С. О. 

Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт № 1–4 з курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв». Розділ «Гідравліка» длѐ студентів III–ІY курсів усіх спеціальностей : метод. вказ. / С. О. Опарін, Т. В. Гриднюва, П. В. Рѐбік – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 12 с.  4. Гриднюва, Т. В. 

Методичні вказівки до вивченнѐ курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» Розділ «Адсорбціѐ» длѐ студентів ІІ–V курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ : метод. вказ. / Т. В. Гриднюва, С. О. Опарін, П. В. Рѐбік – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 52 с.  5. Гриднева, Т. В. Методичні вказівки до 

виконаннѐ лабораторної роботи № 10 «Дослідженнѐ процесу розділеннѐ рідких однорідних сумішей у ректифікаційній установці безперервної дії» з курсу «Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв» длѐ студентів усіх форм навчаннѐ /Укл. Т.В Гриднюва, С.О Опарін., П. В. Рѐбік – Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 24 с.  6. Рѐбік, П.В. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи №13 «Вивченнѐ роботи компресійно-холодильної установки» з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» длѐ студентів спеціальності «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних 

матеріалів» / Укл. П.В. Рѐбік, Т.В.Гриднюва, С.О Опарін. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 12 с.  7. Опарін, С. О. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт № 1 – 4 до розділу «Гідравліка» з дисципліни «Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв» длѐ студентів спеціальності 226 – «Фармаціѐ» 

/ Укл. С.О. Опарін, Т.В. Гриднюва, П.В. Рѐбік. – Д.: ДВНЗ УДХТУ. – 2017. – 39 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Опарин С. А., Рѐбик П. В., 

Гриднева Т. В. Термодинамические основы получениѐ кремниѐ из отходов рисового производства / WORLD SCIENCE - № 1(29), Vol.1, January 2018 – Р. 5-7.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Тертишний, О. О. Механічні процеси в хімічній технології : навчальний посібник, гриф наданий Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-12203 від 30.07.13. / О. О Тертишний, С. О. 

Опарін, П. В. Рѐбік – ДВНЗ УДХТУ (Дніпропетровськ), 2015. – 215 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.         Опарин С. А., 

Рѐбик П. В., Гриднева Т. В. Методика расчета конструктивных параметров ударно-центробежной мельницы при тонком измельчении растительных отходов / WORLD SCIENCE - № 4(32), Vol.2, April 2018 – Р. 50–54.  2.         Термодинамическаѐ оценка получениѐ кремниѐ из рисовой шелухи / П.В. Рѐбик, 

С. А. Опарин, Т. В. Гриднева // Збірник праць VІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» Одеса. – 2017. – С. 161–164.  3.         Гриднева Т.В. Получение аморфного диоксида кремниѐ повышенной чистоты из рисовой шелухи/ Т.В Гриднева, А.В. Кравченко, В.Д. Барский, П.В 

Рѐбик//Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 35 (1207). – (Серіѐ: Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ). – С. 55–63. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2079-0821.  4.      Влиѐние способов предварительной подготовки рисовой шелухи на свойства порошков диоксида кремниѐ / Т.В. Гриднева, П.В. Рѐбик, Е.С. Смирнова, 

С.А. Опарин // Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» (20?22 квітнѐ 2015 р.) : тези. – Дніпропетровськ, 2015. ? С. 58.  5.      Гриднева, Т. В. Исследование физико-химических свойств порошка диоксида кремниѐ, 

полученного из отходов рисового производства / Т. В. Гриднева, А. А. Лѐшенко, П.В. Рѐбик *и др.+ // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – Т. 2, № 45. – С. 30–33.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Науково-педагогічний стаж – 30 років;  Науковий стаж – 7 років (1986–1992 рр.)  Практична робота за спеціальністя на підприюмствах – 5 років, а саме:  Протѐгом 1976 працявав на 

Доцент кафедри процесів і апаратів 

та загальної хімічної технології  

«Одержаннѐ ферито-вих порошків з 

лего-ваних хлоридних травильних 

розчинів в плазмових тепло-носіѐх»

Кандидат технічних наук, 05.17.01– 

технологіѐ неорганічних речовин

Процеси та апарати хімічних 

виробництв, 88 год. лекцій 

Виробничі процеси та 

обладнаннѐ об’юктів 

автоматизації, 24 год. лекцій

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Основне місце 

роботи

Опарін Сергій 

Олександрович

Національна металургійна академіѐ,  кафедра промислової 

теплоенергетики, 07.12.2015-07.06.2016 рр. (Наказ №585-К 

від 24.11.2015 р.), довідка № 881/7, стажуваннѐ з дисциплін 

«Процеси та апарати хімічних виробництв»  та «Процеси та 

апарати хіміко-фармацевтичних виробництв»

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1999, Спеціальність: 

Обладнаннѐ хімічних виробництв і 

підприюмств будівельних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: магістра інженерної 

механіки

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

процесів та апаратів хімічної 

технології; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

процеси та обладнаннѐ хімічної 

технології, Тема дисертації: 

«Процес та обладнаннѐ помелу 

рослинних відходів до мікронних 

розмірів»

основні публікації за напрѐмом: 1.    Опарин С. А., Рѐбик П. В., Гриднева Т. В. Термодинамические основы получениѐ кремниѐ из отходов рисового производства / WORLD SCIENCE - № 1(29), Vol.1, 

January 2018 – Р. 5–7. 2.    Опарин С. А., Рѐбик П. В., Гриднева Т. В. Методика расчета конструктивных параметров ударно-центробежной мельницы при тонком измельчении растительных отходов / 

WORLD SCIENCE - № 4(32), Vol.2, April 2018 – Р. 50–54. 3.    Опарин, С. А. Критерии оценки и методика расчета технико-экономических показателей плазменной газификации углеродсодержащих сред 

/ С. А. Опарин, Л. Т. Холѐвченко // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – № 3. – С. 70–76. 4.    А. Ф. Булат Оценка экономической и экологической эффективности замещениѐ 

технологии прѐмого сжиганиѐ твердого топлива пароплазменной газификацией / А. Ф. Булат, Л. Т. Холѐвченко, С. Л. Давыдов, С. А. Опарин // Доповіді НАН України. – 2017. - № 4. - С. 33–41. 5. М.М. 

Челтонов, С.А. Опарин, А.Л. Кириченко, Е.Б. Устименко Оптимизациѐ процесса деструкции полимерного свѐзуящего твердых ракетных топлив с использованием азотной кислоты // Вопросы 

химии и химической технологии. – 2019. – № 3. – С. 176-180.

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Керівник науково-дослідної роботи: Назва теми  Дослідженнѐ процесів одержаннѐ дисперсних матеріалів із рослинної і мінеральної сировини; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Опарін, С. О. Методичні вказівки до 

виконаннѐ курсового проекту «Розрахувати абсорбційно-холодильну установку. Спроектувати холодильник-конденсатор» з курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» длѐ студентів IV–V курсів механічних спеціальностей / Укл.: Опарін С.О., Зражевський В.І., Задорожній В.М. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. 

– 36 с.  2. Опарін, С. О. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт № 1–4 з курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» до розділу “Гідравліка” длѐ студентів III-ІY курсів усіх спеціальностей / Укл.: С.О. Опарін, Т.В. Гриднюва. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 23 с. 3. Черемисінова А.А. 

Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту «Розрахунок трикорпусної випарної установки. Спроектувати підігрівач вихідного розчину» // Укладачі: Черемисинова А.А., Гура Д.В., Опарін С.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2015. - 31с. 4. Рѐбік, П.В. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового 

проекту за темоя «Розрахувати компресійно-холодильну установку, ѐка працяю за вологим способом. Спроектувати випарник». З курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» длѐ студентів IІІ–V курсів усіх спеціальностей і форм навчаннѐ / Укл.: Рѐбік П.В, Гриднюва Т.В, Опарін С.О. – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2016. – 24 с.  5. Гриднева, Т. В. Методичні вказівки до вивченнѐ курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» за розділом «Адсорбціѐ» длѐ студентів ІІ-V курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ / Укл.: Т.В. Гриднюва, П.В. Рѐбік, С.О. Опарін. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 21 с.  6. Опарін, С. О. 

Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи № 6 «Випробуваннѐ вентилѐційної установки» з курсу «Процеси та апарати хімічної технології» длѐ студентів III – ІY курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ /Укл. С.О. Опарін, Т.В. Гриднюва, П.В. Рѐбік – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 8 с.  7. Опарін, 

С. О. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи № 7 «Вивченнѐ нестаціонарного процесу теплопередачі в апараті періодичної дії» з курсу «Основні процеси та апарати хімічних виробництв» длѐ студентів II–IV курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ / Укл.: С.О. Опарін, А.О. Черемисінова. 

– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 15 с.  8. Черемисінова А.А. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу “Процеси та апарати хімічної виробництв" на тему "Розрахунок однокорпусної випарної установки. Спроектувати кожухотрубний конденсатор-холодильник" длѐ студентів ІІІ–V курсів усіх 

спеціальностей і форм навчаннѐ/Укл.: А.О. Черемисінова, С.О. Опарін. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 52с.  9. Гриднева, Т. В. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи № 10 «Дослідженнѐ процесу розділеннѐ рідких однорідних сумішей у ректифікаційній установці безперервної дії» з курсу 
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024699, дата видачі 14.04.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/14-

Д від 14.04.2011, кафедра процесів та 

апаратів хімічної технології
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Процеси та апарати хімічних 
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години
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1) Національна металургійна академіѐ, кафедра 

промислової теплоенергетики, 16.12.2015-16.06.2016 рр. 

(Наказ №585-К від 24.11.2015 р.), довідка № 881/9, 

стажуваннѐ з дисціплін «Загальна хімічна технологіѐ» та 

«Техніка та технологіѐ галузі»; 2) присвоюно вчене званнѐ 

доцента кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної 

технології (атестат доцента від 20 березнѐ 2018 р., АД № 

000623)

Диплом магістра видано закладом: 

Дніпропетровський державний 

університет, Рік закінченнѐ: 1998, 

Спеціальність: хіміѐ, Кваліфікаціѐ: 

магістра; Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет;, Рік 

закінченнѐ: 1997, Спеціальність: хіміѐ, 

Кваліфікаціѐ: спеціаліста хіміка, 

викладача

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

процесів, апаратів та загальної 

хімічної технології; Науковий 

ступінь: кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.05 - 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Електроосадженнѐ нікеля та 

його сплавів із 

метилсульфонатних електролітів

основні публікації за напрѐмом: 1. Danilov, F. I. Electrodeposition of Nickel Based Nanocomposite Coatings from Cerium(III)–Ion Containing Methanesulfonate Electrolytes *Text+ / F. I. Danilov, Yu. E. Sknar, I. 
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3. Danilov, F. I. Kinetics of Electrodeposition of Ni–ZrO2 Nanocomposite Coatings from Methanesulfonate Electrolytes *Text+ / F. I. Danilov, Yu. E. Sknar, N. V. Amirulloeva and I. V. Sknar // Russian Journal of 

Electrochemistr. – 2016. – Vol. 52, № 5. – Р. 494–499.  4. Sknar Yu. E. Influence of methylsulfonate anions on the structure of electrolytic cobalt coatings *Text+ / Yu. E. Sknar, N. V. Amirulloeva, I. V. Sknar, F. I. 

Danylov // Materials Science. – 2016. – Vol. 52, № 3. Р. 396–401.  5. Sknar, Yu. E., Electrodeposition of Ni–ZrO2 Nanocomposites from Methanesulfonate Electrolytes *Text+ / Yu. E. Sknar, N. V. Amirulloeva, I. V. 

Sknar, F. I. Danylov // Materials Science. – 2016. – Vol. 51, № 6. – Р. 877–884.  6. Sknar, I. Investigation of adsorption behavior of smoothing additives in copper plating electrolytes *Text+ / I. Sknar, L. Petrenko, 
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Technologies. – 2017. – Vol. 2, № 6 (86). – Р. 4– 10.  8. Cheremysinova, A. Study of thermal dehydration of sodium orthophosphate monosubstituted *Text+ / A. Cheremysinova, I. Sknar, Y. Kozlov, 

O. Sverdlikovska, O. Sigunov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, № 6 (87). – Р. 60–66.  9. Yermolenko, I. Research into influence of the electrolysis modes on the composition 

of galvanic Fe-Co-Mo coatings *Text+ / I. Yermolenko, M. Ved, A. Karakurkchi, V. Proskurina, I. Sknar, Ya. Kozlov, O. Sverdlikovska, O. Sigunov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Danilov, F. I. Electrodeposition of Nickel Based Nanocomposite Coatings from Cerium(III)–Ion Containing 
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Examining the effect of electrosynthesis conditions on the Ni-P alloy composition *Text+ / O. Savchuk, Y. Sknar, I. Sknar, A. Cheremysinova, Ya. Kozlov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, № 6 (88). – Р. 41–46.  12. Sknar, Yu. E. Properties of Ni-TiO2 composites electrodeposited from 

methanesulfonate electrolyte *Text+ / Yu. E. Sknar, O. O. Savchuk, I. V. Sknar, F. I. Danilov // Functional Materials. – 2017. – Vol. 24, № 3. – Р. 469–475.  13. Sknar, Y. Research into composition and properties of the Ni-Fe electrolytic alloy *Text+ / Y. Sknar, I. Sknar, A. Cheremysinova, I. Yermolenko, A. Karakukchi, V. Mizin, V. 

Proskkurina, Y. Sachanova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, № 12 (88). – Р. 4–10.  14. Plyasovckay. K. Research into corrosion and electrocatalytic properties of the modifield oxide films on tin *Text+ / K. Plyasovckay, V. Vargalyuk, I. Sknar, A. Cheremysinova, O. Sigunov, A. Karakukchi // 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Vlasova, O., Kovalenko, V., Kotok, V., Vlasov, S. (2016) Research of the mechanism of formation and properties of tripolyphosphate coating on the steel basis. Eastern 

European Journal of Enterprise Technologies, 5 (5-83), 33-39; DOI: 10.15587/1729-4061.2016.79559 (Scopus) 2. Kovalenko, V., Kotok, V., Bolotin, A. (2016) Definition of factors influencing on Ni(OH)2 

electrochemical characteristics for supercapacitors. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 5 (6-83), 17-22;DOI: 10.15587/1729-4061.2016.79406 (Scopus) 3. V.L. Kovalenko, V.A. Kotok, A.A. 

Sykchin, I.A. Mudryi, B.A. Ananchenko, A.A. Burkov, V.A. Sololvov, S. Deabate, A. Mehdi, J.-L. Bantignies, F. Henn (2017) Nickel hydroxide obtained by high-temperature two-step synthesis as an effective material 

for supercapacitor applications. Journal of Solid State Electrochemistry, 21 (3), 683-691 DOI 10.1007/s10008-016-3405-2 (Scopus, Web of Science Core Collection) 4. Solovov, V., Kovalenko, V., Nikolenko, N., 

Kotok, V., Vlasova E. (2017).Influence of temperature on the characteristics of Ni(II), Ti(IV) layered double hydroxides synthesised by different methods. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 1 (6-

85), 16–22.DOI: 10.15587/1729-4061.2017.90873 (Scopus) 5. Kotok, V., KovalenkoV. (2017) Optimization of nickel hydroxide electrode of the hybrid supercapacitor.EasternEuropean Journal of Enterprise 

Technologies. 1 (6-85), 4-9.DOI: 10.15587/1729-4061.2017.90810 (Scopus) 6. Kovalenko, V., Kotok, V. (2017). Selective anodic treatment of W(WC)-based superalloy scrap. EasternEuropean Journal of Enterprise 

Technologies, 1 (5-85), 53–58. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.91205 (Scopus) 7. Kovalenko, V., Kotok, V. (2017) Obtaining of Ni-Al layered double hydroxide by slit diaphragm electrolyzer. EasternEuropean 

Journal of Enterprise Technologies. 2 (6-86), 11-17; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.95699 (Scopus) 8. Kotok, V., Kovalenko V. (2017) The electrochemical cathodic template synthesis of nickel hydroxide thin films 

for electrochromic devices: Role of temperature. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2 (11-86), 28-34; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.97371 (Scopus) 9. Vlasova, O., Kovalenko, V., Kotok, V., 

Sknar, I., Cheremysinova, A. (2017) Investigation of composition and structure of tripoliphosphate coating on low carbon steel. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2 (6-86), 4-10;DOI: 

10.15587/1729-4061.2017.96572 (Scopus) 10. Vlasova, О., Kotok, V., Kovalenko, V., Vlasov, S., Cheremysinova, А. (2017). Investigation of physical and chemical properties and structure of tripolyphosphate 

coatings on zinc plated steel. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 3 (12-87), 4–8; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103151 (Scopus) 11. Kotok, V., Kovalenko V. (2017) Electrochromism of Ni(OH)2 

films obtained by cathode template method with addition of Al, Zn, Co ions. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 3 (12-87), 38-42; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103010 (Scopus) 12. Schegolkov, 

A., Schegolkov, A., Karpus, N., Kovalenko, V., Kotok, V. (2017). Investigation of charge and discharge regimes of nanomodified heat-accumulating materials. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 3 

(12-87), 23–29. (Scopus) 13. Kotok, V.A., Kovalenko, V.L., Kovalenko, P.V., Solovov, V.A., Deabate, S., Mehdi, A., Bantignies, J.L., Henn F. (2017) Advanced electrochromic Ni(OH)2/PVA films formed by 

electrochemical template synthesis. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(13), 3962 – 3977. (Scopus) 14. Kotok, V., Kovalenko, V. (2017). The properties investigation of the faradaic supercapacitor 

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Kotok V.A., Malakhova E.V., Kovalenko V.L., 

Baramzin M.N., Kovalenko P.V. (2016). Smart vindows: cathion internal and anion external activation for electrochromic films of nickel hydroxide. Promising materials and processes in technical electrochemistry. Monograph, Kyiv, Kyiv National University of Technologies&Design, 2016, p. 224-228; 12) наѐвність апробаційних 

та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Kovalenko V., Kotok V., Sykchin A., Schegolkov A., Burkov A., Anachenko B., Baskevich A., Henn F., Mehdi A., Deabate S., 

Bantigneis J.-L. Ni(OH)2, obtaining by high-temperature two-step synthesis with the presence of nanocarbon as a promoter // XX Українськa конференціѐ з неорганічної хімії за участя закордонних вчених до 100-річчѐ заснуваннѐ Національної академії наук України (Дніпро, 17–20 вереснѐ 2018 р.): Тези доповідей. ¬ 

Дніпро, Ліра, 2018. – c. 125 2. Kseniia Kovalenko, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok, Aleksei Sykchin, Boris Ananchenko, Andrei Burkov, Oleksand Baskevich, Nikolai Nikolenko. Solid state mechanochemical synthesis of Ni, Ni-Co and Ni-Al hydroxide from hydrate and anhydrous precursors as an hybrid supercapacitors active 

substance // VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвѐчені 100-річчя Національної академії наук України (Львів, 4–7 червнѐ 2018 р.): Збірник наукових праць: В 2-х частинах: Ч. 2 / А. О. 

Омельчук, Р. Ю. Гладишевський, О. В. Решетнѐк (ред.). Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства, ім. Шевченка, 2018. – c. 323–325 3. Vadym Kovalenko, Valerii Kotok, Aleksei Sykchin, Boris Ananchenko, Andrei Burkov, Stefano Deabate, Mehdi Ahmad, Francois Henn, Jean-Louis Bantignies, Nikolai 

Nikolenko. Study of parameters which definite the electrochemical properties of nickel hydroxides for a hybrid supercapacitors // VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвѐчені 100-річчя 

Національної академії наук України (Львів, 4–7 червнѐ 2018 р.): Збірник наукових праць: В 2-х частинах: Ч. 2 / А. О. Омельчук, Р. Ю. Гладишевський, О. В. Решетнѐк (ред.). Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2018. – c. 285–287 4. Kotok V., Kovalenko V., Solovov V., Zima O., 

Nikolenko M. Some aspects of the WO3 films electrodeposition for application in electrochromic devices // 11th International Students’ Scientific Conference „Trans-Mech-Art-Chem”, Radom, Poland, 2017 5. Kovalenko P.V., Kazantseva E.V., Solovov V.A., Kotok V.A., Kovalenko V.L. The cathodic template deposition of nickel 

hydroxide films under ultrasonic radiation for electrochromic applications // VIII International Scientific Technological Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists «CHEMISTRY AND MODERN TECHNOLOGIES», Dnipro, Ukraine. – 2017. – v. II. – p.36-37 6. Коваленко В.Л., Коток В.А. (2015). Синтез гидроксида 

никелѐ электролизом раствора нитрата никелѐ в щелевом диафрагменном электролизёре Всероссийскаѐ ежегоднаѐ научно-практическаѐ конференциѐ «ОБЩЕСТВО, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (НПК-2015), 13-24 апрелѐ 2015 г, сборник материалов, - Федеральное государственное бяджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образованиѐ «Вѐтский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВѐтГУ»), Киров, 242-245.  7. Коток В.А.,Малахова Е.В., Коваленко В.Л., Коваленко П.В. (2015). Использование ПВС как темпланта при электрохимическом синтезе электрохромных плёнок 

гидроксида никелѐ. Всероссийскаѐ ежегоднаѐ научно-практическаѐ конференциѐ «ОБЩЕСТВО, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (НПК-2015), 13-24 апрелѐ 2015 г, сборник материалов, - Федеральное государственное бяджетное образовательное учреждение высшего профессионального образованиѐ «Вѐтский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВѐтГУ»), Киров, 254-258. 8. Kseniia Kovalenko, Klym Pohorielov, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok. (2016). Mechanochemical solid-state synthesis of nickel hydroxide as a supercapacitor active substance. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering 

Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 page.  9. Polina Kovalenko, Valerii Kotok, Vadym Kovalenko (2016). Smart windows: new template synthesis of thin nickel hydroxide film for electrochromic devices. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 

page.  10. Mikhail Baramsin, Valerii Kotok, Polina Kovalenko, Vadym Kovalenko. (2016). Smart windows: cathion inside and anion outside activation of electrochromic film of nickel hydroxide. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 page.  11. Kotok V.A., 

Zemlianyi V. K., Kovalenko V.L. (2016). Electrochemical deposition of multilayered electrochromic thin films for smart windows. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 page.  12. Vitalii Solovov, Nikolai Nikolenko, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok (2016). 
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основні публікації за напрѐмом: 1.                   Капітонов О.Г. Coulostatic relaxationon solid electrodes under diffusional control / А.Г. Капитонов// Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник 

наукових праць. – Випуск 6 (107). – Дніпро, 2016. – c. 73-78.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.                   Капітонов О.Г. Coulostatic relaxationon solid electrodes under diffusional control / А.Г. Капитонов// 

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (107). – Дніпро, 2016. – c. 73-78.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                   Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи по курсу «Системне програмуваннѐ» длѐ студентів 2 

курсу спеціальності “Спеціалізовані комп'ятерні системи”/Укл. О.Г. Капітонов, А.С. Перетѐтько //-Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. – 24 с. 2.                   Методичні вказівки до виконаннѐ лаботорних робіт по курсу «Системне програмуваннѐ» (1 частина) длѐ студентів 1-2 курсу спеціальності “Спеціалізовані 

комп'ятерні системи”/Укл. О.Г. Капітонов, А.С. Перетѐтько //-Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. – 31 с. 3.                   Методичні вказівки до виконаннѐ лаботорних робіт по курсу «Системне програмуваннѐ» (2 частина) длѐ студентів 1-2 курсу спеціальності “Спеціалізовані комп'ятерні системи”/Укл. О.Г. Капітонов, 

А.С. Перетѐтько //-Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. – 28 с. 4.                   Методичні вказівки до виконаннѐ лаботорних робіт по курсу «Комп`ятерні cистеми» длѐ студентів 3 курсу спеціальності “Спеціалізовані комп'ятерні системи”/Укл. О.Г. Капітонов, А.С. Перетѐтько //-Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. – 31 с. 

5.                   Методичні вказівки до виконаннѐ лаботорних занѐть з курсу «Архітектура комп’ятерів» за освітнім рівнем бакалавр длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ»/Укл. Т.М. Дубовик, О.Г. Капітонов//-Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. – 67 с. 6.                   Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з вивченнѐ курсу «Системне програмуваннѐ» длѐ студентів спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи»// Капітонов О.Г. ДВНЗ «УДХТУ», - 2014, 12с. 7.                   Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивченнѐ курсу «Дослідженнѐ та проектуваннѐ вбудованих 

комп'ятерних систем» длѐ студентів спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи»// Капітонов О.Г., ДВНЗ «УДХТУ», 2014, 12с. 8.                   Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивченнѐ курсу «Комп'ятерні системи» длѐ студентів спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи»// 

Капітонов О.Г. ДВНЗ «УДХТУ»,2014, 11с.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Довідка про наукове консультуваннѐ співробітників ТОВ «ІНТЕРАВТОМАТИКА» з 2016 року; 

20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Досвід практичної роботи за спеціальністя з 1986 по 2004 р. в Проблемній лабораторії УДХТУ.; 

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком «Комп’ятерна інженеріѐ»
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основні публікації за напрѐмом: 1.      Сергююва О.В. Pivovarov, A.A. Contact Nonequilibrium Plasma as a Tool for Treatment of Water and Aqueous Solutions: Theory and Practice /A .A. Pivovarov, A.V. 

Kravchenko, A.P. Tishchenko, N.V. Nikolenko, O.V. Sergeeva, M.I. Vorob’eva, S.V. Treshchuk // Russian Journal of General Chemistry, 2015, Vol. 85, No. 5, pp. 1339–1350. doi: 

10.1134/S1070363215050497(Scopus) 1.      Сергеева, О. В. Исследование процесса поджига газового разрѐда в системе газ-жидкость *текст+ / О. В. Сергеева // Технологический аудит и резервы 

производства. -2014, №6/5(20). – С.10-12.doi: 10.15587/2312-8372.2014.32231. 2.      Сергеева, О. В. Некоторые особенности получениѐ оксидных соединений металлов при плазмохимической 

обработке растворов *текст+ /О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серіѐ Механіко-технологічні системи та комплекси. –Х. 

:НТУ «ХПІ». -2015. -№11(1120). – С.14-20.  3.      Сергеева, О. В. Учет особенностей газоразрѐдной плазмы при проектировании плазмохимического реактора с жидким катодом *текст+/ О. В. Сергеева, 

О. А. Пивоваров // Технологический аудит и резервы производства. -2015, №3/4(23).-С.52-56.doi: 10.15587/2312-8372.2015.43865.  4.      Сергеева, О. В. Факторы, влиѐящие на характер плазменного 

разрѐда с электролитным катодом при фиксированном давлении *текст+ / О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. -2015, №3/6(75).-С.31-35. doi: 

10.15587/1729-4061.2015.44243. 5.      Сергеева, О. В. Получение наноразмерных частиц серебра в водном растворе под действием контактной неравновесной низкотемпературной плазмы *текст+ 

/О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серіѐ Механіко-технологічні системи та комплекси. –Х. :НТУ «ХПІ». -2015. -

№22(1131). – С.10-13. 6.      Сергеева, О. В. Получение наноразмерных частиц из водного раствора серебра плазмохимическим методом *текст+ / О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров // Технологический 

аудит и резервы производства. -2015, №4/4(24).-С.30-34. doi: 0.15587/2312-8372.2015.47714 7.      Сергеева, О.В. Исследование характеристик частиц, полученных при обработке растворов CuSO4 

контактной неравновесной плазмой *текст+/ О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров // Технологический аудит и резервы производства. -2015, №6/7(26).-С.36-38. DOI:10.15587/2312-8372.2015.55550 8.      

Сергеева, О. В. Теоретический анализ получениѐ высокодисперсных порошков оксидов меди при плазмохимической обработке растворов CuSO4 *текст+/ О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров // Вестник 

НТУ «ХПИ», Сериѐ: Новые решениѐ в современных технологиѐх. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2015. – № 62 (1171). – С. 155 - 159. – ISSN 2079-5459. 9.      Сергеева, О. В. Характеристики 

кислородсодержащих соединений кобальта полученных плазмохимической обработкой водных растворов *текст+/ О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров// Вестник НТУ «ХПИ», Сериѐ: Новые решениѐ в 

современных технологиѐх. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2016. – № 12 (1184). – С. 176 - 180. – ISSN 2079-5459. 10.  Сергеева, О.В. Получение оксидных соединений металлов в результате обработки 

водных сред контактной неравновесной плазмой *текст+/ О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров // Технологический аудит и резервы производства. -2016, №2/4(28). – С.60-63. DOI:10.15587/2312-

8372.2016.65419 11.  Сергеева, О. В. Разработка системы мониторинга получениѐ кислородсодержащих соединений кобальта плазмохимическим методом / О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров, В. В. 

Пилѐев // Вестник НТУ «ХПИ», Сериѐ: Новые решениѐ в современных технологиѐх. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2016. – № 18 (1190). – С. 153-157. – doi:10.20998/2413-4295.2016.18.22.  12.  Сергеева, О.В. 

Получение оксидных соединений металлов в результате обработки водных сред контактной неравновесной плазмой *текст+/ О. В. Сергеева, А. А. Пивоваров // Технологический аудит и резервы 

производства. -2016, №3(2). – С.60-63. DOI:10.15587/2312-8372.2016.65419 13.  Сергеева, О.В. Анализ перспектив получениѐ наноразмерных соединений металлов методом обработки водных сред 

контактной неравновесной плазмой// Технологический аудит и резервы производства. -2016, №3/3(29). – С.53-57. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.71291 14.  Sergeyeva, O. Determination of optimal 

parameters for the production of copper-containing particles during plasma-chemical treatment of aqueous solutions *Теxt+ / O. Sergeyeva, A. Pivovarov // Технологический аудит и резервы производства. – 

2017. – № 4/3 (36) – С. 4–8.

19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: "Olga Sergeyeva Member number: 95019055 Membership status: Active IEEE Region: R8 -Europe, MEast, Africa Section: Ukraine  Section IEEE Membership Active Total years – 1."; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв 

призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим 

студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, 

етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота 

у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: "керівництво студентом, ѐкий зайнѐв перше місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади “Комп’ятерні системи  та мережі” 2018 р. (студент IVкурсу СКС Земський а.)."; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів 

на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент на корисну модель №95003 Україна, МПК (2014.01). Спосіб отриманнѐ колоїдного розчину наночасток срібла. Півоваров Олександр Андрійович, Воробйова 

Маргарита Іванівна, Сергююва Ольга В'ѐчеславівна (Україна), -№u201406343; заѐвл. 10.06.2014; опубл. 10.12.2014, бял. №23/2014. 2. Патент на корисну модель №104881 Україна, МПК (2016.01). Спосіб отриманнѐ основного карбонату міді (малахіту). Сергююва Ольга В'ѐчеславівна, Півоваров Олександр 

Андрійович, Воробьова Маргарита Іванівна. (Україна), №u201507743; заѐвл. 03.08.2015; опубл. 25.02.2016, бял. № 4. 3. Патент на корисну модель №106053 Україна, МПК (2016.01). Спосіб отриманнѐ обводнених з'юднань кобальту. Сергююва Ольга В'ѐчеславівна, Півоваров Олександр Андрійович. (Україна), 

№u201510970; заѐвл. 09.11.2015; опубл. 11.04.2016, бял. № 7. 4. Патент на корисну модель №107438 Україна, МПК (2016.01). Спосіб отриманнѐ ультрадисперсного порошку оксидних сполук міді. Сергююва Ольга В'ѐчеславівна, Півоваров Олександр Андрійович. (Україна), №u201510905; заѐвл. 09.11.2015; 

опубл. 10.06.2016, бял. №11.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Сергююва О.В. 

Комп’ятерна схемотехніка. Навчальний посібник. – Дніпро, 2019.- 120 с.(в редакції).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.      Методичні вказівки до виконаннѐ дипломних проектів та робіт за спеціальністя 6.050102 «Спеціалізовані компятерні системи» / Укл.: 

О.В. Сергююва, Т.М. Дубовик//. ДВНЗ «УДХТУ», 2014, 44с. 2.      Методичні вказівки до виконаннѐ дипломних проектів та робіт длѐ студентів 5 курсу за спеціальністя 8.050102 «Спеціалізовані компятерні системи» / Укл.: О.В. Сергююва, Т.М. Дубовик// ДВНЗ «УДХТУ», 2014, 20 с. 3.      Методичні вказівки до 

виконаннѐ дипломної роботи (проекту) за спеціальністя 7.05010203 «Спеціалізовані компятерні системи» / Укл.: О.В. Сергююва, Т.М. Дубовик// ДВНЗ «УДХТУ», 2014, 47 с. 4.      Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Комп`ятерні технології в діловодстві» длѐ студентів 1-2-го 

курсу спеціальності СКС/ Укл. О.В.Сергююва, Дубовик Т.М,— Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. —71с. 5.      Методичні вказівки до виконаннѐ курсових робіт з дисципліни «Комп’ятерна схемотехніка» длѐ студентів студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ» усіх форм навчаннѐ / Укл.: Сергююва О.В.//. 
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робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. І Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні-2015», 2015 р., Каменюва В. М. – 1 місце; 2. ІІІ Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному 

природокористуванні», 2017 р. Секціѐ –Хіммотологіѐ, альтернативні та перспективні моторні палива. Шкекіна А.В. – 1 місце; 3. ІV Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні», 2018 р. Номінаціѐ ?Хіммотологіѐ, екологічна хіміѐ, альтернативні та перспективні моторні 

палива. Кукса Т.С. – 2 місце; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Керівник Випробувальної лабораторії 

нафтопродуктів ДВНЗ УДХТУ (Наказ №113-вк) З 01.01.2010р до теперішнього часу; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, 

вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Науковий керівник наукової теми:"Вплив компонентів, присадок на фізико-хімічні властивості альтернативних сумішевих палив". Номер угоди № 17150799, № д.р. 0115U001000. 

Термін виконаннѐ (01.01.2015 р. – 31.12.2019 р.). Замовник - ДВНЗ УДХТУ; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.      E. B. Shevchenko, A. M. Danilov, 
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035544, дата видачі 04.07.2013, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №6/02-

Д від 04.07.2013, кафедра хімічної 

технолгії палива

кандидат технічних наук, диплом 
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спеціальність Хімічна технологіѐ 

палива і паливно-мастильних 

матеріалів; 

Технологіѐ переробки нафти -

48годин; Сучасні технології 
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1.Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

«Металургійного палива та відновників». 05.09.2016 – 

09.03.2017 з дисциплін «Фізика та хіміѐ нафти та газу», 

«Теоретичні основи технології переробки ГК», «Фізика та 

хіміѐ альтернативних енергоресурсів», «Відновлявальні 

джерела енергії і структура їх споживаннѐ» Довідка 533/17 

від 09.03.17р. 2. ДВНЗ УДХТУ, 16.01.2017-27.01.2017 Назва 

теми (курсу): Основи мат. мод. в хімії і хімічній технології;  

Методологіѐ мат. мод. ХТС і ХТП, використаннѐ моделей длѐ 

дослідженнѐ, проектуваннѐ і оптимізації хімічного 

виробництва;  Свідоцтво про підвищеннѐ кваліфікації  

12СПВ 015245 від 27.01.2017р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1986, Спеціальність: 

технологіѐ рекуперації вторинних 

матеріалів промисловості, 

Кваліфікаціѐ: інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: доцент по кафедре 

хімічної технології палива; 

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

05.17.01 – технологіѐ 

неорганічних речовин, Тема 

дисертації: «Парова конверсіѐ 
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вуглеця на цинк-хромовому 
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основні публікації за напрѐмом: 1.Tertyshnaу E.V. The influence of an additive of vegetable origin on the aggregative stability of petroleum/ E.V.Tertyshnaу, A.A.Gyrenko, O.A.Tertyshnyi// SOCAR Proceedings. – 

2018.– No.1.– Р.52-58. 2 Tertyshna, O. Forming of crude oil mixtures with increased yield of target fractions *Теxt+ / O. Tertyshna, V. Martynenko, K. Zamikula, P. Topilnytskyy, Y. Holych // Chemistry and Chemical 

Technology. – 2017. – Vol.11, № 3. – P. 383-386. 3. Olena Tertyshna Тhe utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking / Olena Tertyshna, Kateryna Roienko, Vitalina 

Martynenko,Victoria Smesova, Al’ona Gyrenko, Petro Topilnitskiy // Chemistry and Chemical Technology.– 2016. –Vol. 10. – No. 3. – Р.361-366. Наукові статті: 1.    Роюнко К.В., ТертишнаО.В., ЧернишовА.А., 

КалініченкоО.О., СніжкоЛ.О. Прогнозуваннѐ складу асфальтосмолопарафінових відкладень підчас зберіганнѐ нафти в резервуарах // НафтогазовагалузьУкраїни. – 2014. – №2. – С.30-34. 2.    

Тертишна, О.В. Використаннѐ асфальтосмолопарафінових відкладень ѐк додатків до нафтових дорожніх бітумів *Текст+ / О.В. Тертишна, К.В. Роюнко, В.О. Мартиненко, Л.О. Сніжко // Нафтогазова 

галузь України. – 2015.–№3.–С. 33-35. 3.Тертышнаѐ, Е.В. Анализ потенциальной несовместимости компонентов нефтѐных смесей / Е. В. Тертышнаѐ, К. В. Роенко, О. А. Калиниченко, Л. А. Снежко // 

Промышленный сервис. – 2014. – №2. – С.23-27. 4.    Тертышнаѐ Е.В. Исследование совместимости нефтѐных смесей методом фотометрии / Е. В. Роенко, О. А. Калиниченко, Е., Л. А. Снежко // 

Химиѐ и технологиѐ топлив и масел. – 2014. –№ 3. – С. 26-31. 5. Тертишна О.В. Одержаннѐ адсорбентів нафтопродуктів карбонізаціюя відходів рисового виробництва/ О.В.Тертишна , 

о.о.Тертишний ., // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – №45. – Т. 3. – С. 105-107.  6. O. V.Tertyshna, V. O. Martynenko, A.O.Gyrenko,. L. O.Snizhko, P.I Topilnitskiy 

Кinetics of asphalt-resin-paraffin deposits formation from oil // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2016.-№841. – С. 128-134.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. O.V. Tertyshnaya, K.V. Roienko, O.O. Kalinichenko, L.O. Snizhko Estimation of oil mixture 

components compatibility by oscillator methodology // Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології. Теоріѐ та практика раціонального використаннѐ традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів» 6-10 жовтнѐ 2014 р.: збірник тез доп., Київ, 2014. – С. 159-

164. 2.  К.В. Роюнко, В.О. Мартиненко, О.В. Тертишна,Я.Г. Горпинко, В.В. Поліщук Використаннѐ нафтових відкладів в ѐкості компоненту пластичного мастила // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Хіміѐ та сучасні технології», том 3, 26-28 квітнѐ 2017 р.: збірник тез доп., Дніпро, 

2017. – С. 41. 3.  Снежко Л.А., Банах О., Жорно Т., Gay P.-A.,Калиниченко О.А., Головенко В.А., Гуревина Н.Л., Роенко Е.В. Синтез Ca-P покрытий на сплавах титана из водних растворов // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародноя участя, присвѐченої 80-річчя з днѐ 

народженнѐ доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича, 12-13 квітнѐ 2018 р.: збірник тез доп., Харків, 2018. – С. 108-109. 4. Сніжко Л.О., Калініченко О.О., Головенко В.О., Роюнко К.В., Чжан Тѐньсѐн Термохімічні процеси при анодно-іскровому оксидуванні // Тези доповідей XX Української 

конференції з неорганічної хімії за участя закордонних учених до 100-річчѐ заснуваннѐ Національної академії наук України, 17-20 вереснѐ 2018 р.: збірник тез доп., Дніпро, 2018. – С. 208. 5. L. Snizko, V. Holovenko, O. Kalinichenko, K. Roienko, O. Girin, O. Pivovarov Electrolytes for plasma electrolytic oxidation of 

magnesium // The Tenth International Conference on Material Technologies and Modeling MMT-2018 : abstract of The Tenth International Conference on Material Technologies and Modeling (20-24 August, 2018, Аriel, Israel). – Аriel (Israel), 2018. – Р.79-89. 6 Регуляваннѐ стабільності нафтових дисперсних систем 

присадками рослинного походженнѐ. Очерідник П.М., Замікула К.О., Тертишний О.О., Тертишна О.В – ІХ міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології», Дніпро 2019, с.51-52. 7 Депресорно-диспергаторна присадка з відновляваної сировини. Білокрилова Е.Ю., Замікула К.О., 

Тертишний О.О., Тертишна О.В. – ІХ міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології», Дніпро 2019, с.40-41. 8 Стабілізаціѐ нафтових дисперсних систем рослинними присадками. Замікула К.О., Тертишна О.В., Тертишний О.О. – ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

учених, курсантів та студентів «авіаціѐ, промисловість, суспільство» Кременчук 2019, с.102-104. 9 Математичне моделяваннѐ фазного стану нафтових дисперсних систем. К.О. Замікула, О.О. Тертишний, О.В. Тертишна - ІІ міжнародна науково-технічна конференціѐ «Сучасні технології переробки пальних 

копалин», Харків 2019, с.75-76.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Замікула К.О. призер конкурсу "Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні" м. Київ, 7-8.12.2017, «ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ. Теоріѐ та практика 

раціонального використаннѐ традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів»). Тема конкурсної роботи: "Запобіганнѐ утворення шламів при зберіганні  нафти, мазуту та технології їх утилізації". 2. Очерідник П.М. ІІІ-е місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Хімічні технології та інженеріѐ». Тема: "Стабілізаціѐ нафтових дисперсних систем рослинними присадками". – Дніпро, 2019-с.66-69.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Краткий курс лекций по дисциплине «Физика и химиѐ нефти и газа» длѐ иностранных 

студентов ІІІ курса дневной формы обучениѐ // Сост. О.В. Тертишна, Л.А. Снежко .– Днепр, ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 73 с. 2. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу „Екологічні аспекти виробництва та застосуваннѐ альтернативних енергоресурсів”длѐ студентів за спеціальністя „Хімічні тхнології 

альтернативних енергоресурсів” / Укл.: О.В. Тертишна, І.В. Ковтунік. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 26 с. 3.    Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Фізика та хіміѐ альтернативних енергоресурсів” длѐ студентів за спеціальністя „Хімічні технології альтернативних енергоресурсів” / Укл. 

О.В. Тертишна. – Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 30 с. 4.    Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Екологічні аспекти виробництва та застосуваннѐ альтернативних енергоресурсів» длѐ студентів спеціальності «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівнѐ 

«магістр» / укл.: Тертишна О.В., І.Г Ткач. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 12 с. 5.    Методические указаниѐ к практическим занѐтиѐм по курсу «Теоретические основы технологии переработки горячих ископаемых» длѐ иностранных студентов IV–V курсов дневной и заочной форм обучениѐ специализации 

«Химические технологии топлива и углеводородных материалов» / Сост.: Тертышнаѐ Е.В., Ткач И.Г., Снежко Л.А. – Д.: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 59 с. 6.    Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Відновлявальні джерела енергії і структура їх споживаннѐ» длѐ студентів спеціальності «Хімічні технології 

альтернативних енергоресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «магістр» / Укл.: О.В. Тертишна, І.Г. Ткач. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. –20 с. 7.    Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Екологічні аспекти виробництва та застосуваннѐ альтернативних 

енергоресурсів» длѐ студентів за спеціальністя „Хімічна технологіѐ альтернативних енергоресурсів” / укл.: Тертишна О.В., І.Г Ткач. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8 с. 8.    Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізика та хіміѐ альтернативних енергоресурсів» длѐ студентів 

за спеціальністя „Хімічна технологіѐ альтернативних енергоресурсів” / Укл.: Тертишна О.В., І.Г Ткач. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8 с. 9.    Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні основи технологічних процесів переробки 

Кандидат технічних наук 05.17.01- 

технологіѐ неорганічних речовин, 

доцент кафедри хімічної технології 

палива, дисертаціѐ за темоя: 

«Парова конверсіѐ газів з високим 

вмістом оксиду вуглеця на цинк-

хромовому каталізаторі»

"1. Математичне 

моделяваннѐ та оптимізаціѐ 

об'юктів хімічної технології 

(32 год) 2.Фізика та хіміѐ ГК 

(64 год) 3. Фізика та хіміѐ 

альтернативних 

енергоресурсів (40 год) 4. 

Відновлявальні джерела 

енергії і структура їх 

споживаннѐ (16 год) "

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

палив, полімерних та 

поліграфічних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Роюнко 

Катерина 

Володимирівна

Довідка 19-17 від 31.08.2016 (навчаннѐ в аспірантурі); 

Довідка 533/15 від 09.03.2017 Наказ ДВНЗ УДХТУ 327-К 

01.09.2016 з 05.09.2016 до 09.03.2017 НМетАУ

Науковий ступінь: Кандидат наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.07 – 

хімічна технологіѐ палива і 

паливно-мастильних матеріалів, 

Тема дисертації: Технологічні 

аспекти агрегативної 

нестабільності нафтових сумішей

основні публікації за напрѐмом: 1.       V.А.Holovenko, O.A.Kalinichenko, E.V.Roienko, N.L.Gurevina, L.A.Snizhko Analysis of Gaseous Products of Plasms Electrolytic Oxidation of Aluminum / Surface Engineering 

and Electrochemistry. – No 2, Vol. 55. – 2019. – pp. 191-196 (Scopus) https://link.springer.com/article/10.3103/S1068375519020108 2.       L.O.Snizhko, N.L.Gurevina, O.O.Kalinichenko, V.O.Holovenko, 

K.V.Roienko Evaluation of the thermochemical reactions in the micro-discharges during plasma electrolytic oxidation of aluminium / Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – No 5.- 2019. – pp. 135-142. 

(Scopus) DOI: 10.32434/0321-4095-2019-126-5-135-142 3.       O.O.Kalinichenko, V.O.Holovenko, K.V.Roienko, D.O.Misnyankin, O.B.Girin, L.O.Snizhko Corrosion of magnesium alloy AZ31 Coated by plasma 

electrolytic oxidation / Surface Engineering and Electrochemistry. – No 5, Vol. 55. – 2019. – pp. 595-601 (Scopus) https://link.springer.com/article/10.3103/S1068375519050053

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми: «Функціоналізаціѐ оксидно-керамічних покриттів на легких сплавах длѐ об’юктів різного призначеннѐ» № 17/17090 (термін виконаннѐ 2017 р. – 2020 р.); 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1.     Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Хіммотологіѐ” длѐ спеціалістів/магістрів за спеціальністя 161 Хімічні технології та інженеріѐ, спеціалізації «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» длѐ студентів V-VI курсів денної та заочної форм 

навчаннѐ/Укл.: Головенко В.О., Роюнко К.В. ДВНЗ УДХТУ. - 2016, 22 стор. 2.     Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни “Основи проектуваннѐ хімічних виробництв” длѐ студентів бакалаврів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальностей 7.05130105 – Хімічні технології палива та вуглецевих 

матеріалів; 7.05130113 – Хімічні технології альтернативних енергоресурсів/Укл.: Роюнко К.В. ДВНЗ УДХТУ. - 2016, 27 стор. 3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу “Основи проектуваннѐ” длѐ студентів бакалаврів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальностей 7.05130105 – Хімічні 

технології палива та вуглецевих матеріалів; 7.05130113 – Хімічні технології альтернативних енергоресурсів/ Укл.: Роюнко К.В. ДВНЗ УДХТУ. - 2016 11 стор.  4. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни “Технологіѐ переробки нафти” за освітньо-професійноя програмоя "Бакалавр"длѐ студентів 

IV-V курсів спеціальності "161 Хімічні технології та інженеріѐ", вибірковий блок «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»/Укл.: доц. Шевченко О.Б., ас. Роюнко К.В. ДВНЗ УДХТУ. - 2018, 22 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.       V.А.Holovenko, O.A.Kalinichenko, E.V.Roienko, N.L.Gurevina, L.A.Snizhko Analysis of Gaseous Products of Plasms Electrolytic Oxidation of Aluminum / Surface Engineering and Electrochemistry. – No 2, Vol. 55. – 2019. – pp. 191-

196 (Scopus) https://link.springer.com/article/10.3103/S1068375519020108 2.       L.O.Snizhko, N.L.Gurevina, O.O.Kalinichenko, V.O.Holovenko, K.V.Roienko Evaluation of the thermochemical reactions in the micro-discharges during plasma electrolytic oxidation of aluminium / Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – No 5.- 

2019. – pp. 135-142. (Scopus) DOI: 10.32434/0321-4095-2019-126-5-135-142 3.       O.O.Kalinichenko, V.O.Holovenko, K.V.Roienko, D.O.Misnyankin, O.B.Girin, L.O.Snizhko Corrosion of magnesium alloy AZ31 Coated by plasma electrolytic oxidation / Surface Engineering and Electrochemistry. – No 5, Vol. 55. – 2019. – pp. 595-

601 (Scopus) https://link.springer.com/article/10.3103/S1068375519050053; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1.Сніжко Л.О., Тертишна 

О.В., Роюнко К.В., Топільницький П.І., Романчук В.В. Композиціѐ длѐ розчиненнѐ асфальтосмолопарафінових відкладень: кор.мод. u 201412161 Україна, заѐвл. 10.11.2014, опубл. 27.04.2015, бял. №8, 6 с. 2.Тертишна О.В., Роюнко К.В., Сніжко Л.О., Кириченко В.І., Кириченко В.В. Композиціѐ длѐ ефективного 

видаленнѐ асфальто-смоло-парафінових відкладень нафтового походженнѐ та попередженнѐ їх утвореннѐ на металевих поверхнѐх: кор.мод. u 201500134 заѐвл. 12.01.2015 р., опубл. 25.08.2015, бял. № 16, 6 с. 3.Тертишна О.В., Роюнко К.В., Мартиненко В.О., Поліщук В.В., Горпинко Я.Г., Пушак А.П. Графітне 

мастило з наповнявачем відходів нафтопереробки: пат. на винахід. a201703671, заѐвл. 14.04.2017 р., опубл. 25.01.2018, бял. №2, 5 с. 4. Тертишна О.В., Роюнко К.В., Мартиненко В.О., Поліщук В.В., Горпинко Я.Г., Пушак А.П. Кальціюве мастило з додаваннѐм відходів нафтопереробки: пат. на винахід. а 2017 

03680, заѐвл.14.04.2017 р., опубл. 25.07.2018, бял. №14, 5 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 

співавтора): 1.Сніжко, Л. Плазмово-електролітичний синтез біосумісних покриттів на сплавах титану і магнія: монографіѐ / Л.О. Сніжко, О.Б. Гірін, В.О. Головенко, О.О. Калініченко, К.В. Роюнко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 126 с.

Кандидат технічних наук, 05.17.07 – 

хімічна технологіѐ палива і паливно-

мастильних матеріалів, дисертаціѐ 

за темоя: «Технологічні аспекти 

агрегативної нестабільності 

нафтових сумішей»

Основи проектуваннѐ 

хімічних виробництв (32 

год.); Технологіѐ 

коксохімічного виробництва 

(64 год.); Технології 

переробки горячих копалин 

(32 год.)

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

палив, полімерних та 

поліграфічних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Терещук 

Марина 

Миколаївна

Державне підприюмство "Український науково-дослідний 

конструкторсько-технологічний інститут еластомерних 

матеріалів і виробів",м. Дніпропетровськ, 01.06.2016- 

01.12.2016.Стажуваннѐ з дисциплін "Хіміѐ і фізика полімерів 

та еластомерів","Хіміѐ еластомерів", "Теоретичні основи 

переробки еластомерів", "Структура та властивості 

еластомерів" "Композиційні матеріали на основі 

еластомерів", "Структура та властивості композиційних 

матеріалів на основі еластомерів" наказ ДВНЗ "УДХТУ" 

№206-К від 24.05.2016. Довідка про стажуваннѐ №40 від 

09.12.2016 .Державний вищий навчальний заклад 

"Український державний хіміко-технологічний університет", 

м. Дніпро з 16.01.2017 -27.01.2017. Свідоцтво про 

підвищеннѐ кваліфікації 12СПВ 015244 від 27.01.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1986, 

Спеціальність: Технологіѐ гуми, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

хімії та технології переробки 

еластомерів; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.06 - хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук, 

Тема дисертації: Модифікаціѐ гум 

системами на основі реакційно 

здатних олігомерів

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Yanova K.V. Tereshuk M.N., Ignatenko A.S. Golovenko V.A. Complexons on the base of 

polyguanidines. Тези доповідей. VIII Ukrainian-polish conference “ Polymers of special applications”. Oktober 2014-Bukovel – p.138. 2. Головастов Р.А. Терещук М.Н., Игнатенко А.С., Леваняк А.К. Разработка состава резин длѐ гуммированиѐ металлических поверхностей. Тези доповідей. VIII Міжнародної науково 

технічної конференції « Хіміѐ та сучасні технології» Том 5., Дніпро, 2017 - с.130. 3. Ширѐев А.Е. Терещук М.Н., Игнатенко А.С., Леваняк А.К. Изученние возможности снижениѐ содержаниѐ окиси цинка в резинах на основе бутадиен-нитрильного каучука СКН-26. Тези доповідей. VIII Міжнародної науково 

технічної конференції « Хіміѐ та сучасні технології» Том 5., Дніпро, 2017 - с.104 4 Романова А.С., Баштаник П.І., Терещук М.М., анова К.В . Регуляваннѐ адгезійної міцності у системі «термопласт – волокно». Тези доповідей. IX Міжнародної науково технічної конференції « Хіміѐ та сучасні технології» Том 2., 

Дніпро, 2019 - с.42 5.Романова А.С., Баштаник П.І., Терещук М.М., анова К.В . Дослідженнѐ впливу поверхневої обробки армуячого наповнявача на адгезій ну міцність системи «термопласт – волокно». Тези доповідей. IX Міжнародної науково технічної конференції « Хіміѐ та сучасні технології» Том 2., 

Дніпро, 2019 - с.47-50. 6.Терещук, М.М. Методи впливу на властивості еластомерних композицій спеціального призначеннѐ *Текст+ / М.М. Терещук, А.С. Ігнатенко, О.К.Леваняк, К.В. анова// Сучасні технології одержаннѐ та переробки полімерних матеріалів: матеріали міжнародної наукової конференції. – 

Львів,2016. – С.88 7. Шатравка, А.В. Изыскание возможности снижениѐ содержаниѐ цинковых белил в резинах / А.В. Шатравка, М.Н. Терещук, А.С. Игнатенко, А.К. Леваняк //Хімічні проблеми сьогоденнѐ : тези допов. Десѐтої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з 

міжнародноя участя. – Вінницѐ, 2017. – С.287; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових 

видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець теми"Дослідженнѐ впливу інгредіюнтів поліфункціональної дії на властивості еластомерних композицій різного призначеннѐ" №04110399 (термін виконаннѐ 01.2011.-12.2015р) 2. 

Відповідальний виконавець теми Методи покращеннѐ комплексу властивостей композиційних матеріалів на основі еластомерів різного призначеннѐ", № 04/160499 (термін виконаннѐ 01.2016 р. – 12.2019 р.) 3. Науковий керівник теми Проведеннѐ аналізів композиційних інгредіюнтів гум та сировини длѐ їх 

виготовленнѐ на відповідність до вимог ТУ та ГОСтів . ТОВ "НОСТРУМ ВЕГА", № 04/14.15.24 (термін виконаннѐ 01.2014 р. – 12.2015 р.) 5. Науковий керівник теми Проведеннѐ аналізів композиційних інгредіюнтів гум та сировини длѐ їх виготовленнѐ на відповідність до вимог ТУ та ГОСтів . ТОВ "НОСТРУМ 

ВЕГА", № 04/1166224 (термін виконаннѐ 01.2016 р. – 12.2018 р.); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Робоча програма виробничої практики (при виконанні дипломного проекту ) за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів 

спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ», спеціалізаціѐ «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Г )» / Укл. Ващенко Я.М., Ебіч Я.Р., Н.М. Ювдокименко, М.М.Терещук – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с. 2. Робоча програма асистентської практики за освітньо-

професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ», спеціалізаціѐ «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Г )» / Укл. Ващенко Я.М., Ебіч Я.Р., Н.М. Ювдокименко, М.М.Терещук – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 12 с 3. Методичні 

вказівки до змісту, структури та виконаннѐ дипломного проекту за освітньо- професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ», спеціалізаціѐ «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Г )» / Укл. Ващенко Я.М., Ебіч Я.Р., Н.М. 

Ювдокименко, М.М.Терещук – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с 4          Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Математичне моделяваннѐ та оптимізаціѐ об’юктів хімічної технології» длѐ студентів усіх форм навчаннѐ напрѐму підготовки 6.05130107 –Хімічна технологіѐ» професійного 

спрѐмуваннѐ 8.05130107«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» спеціалізаціѐ «Хімічні технології перероби еластомерних матеріалів» / Укл. М.М.Терещук ,О.К.Леваняк, Я.Р. Ебіч .- Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017.- 38с. 5. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни 

«структура та властивості композиційних матеріалів на основі еластомерів» за освітньо-професійноя програмоя «БАКАЛАВР» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» вибірковий блок «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» Укл. М.М.Терещук .- 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018.- 27с.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Науково-технічна співпрацѐ та консультуваннѐ фахівців ПРАТ «БЕРТІ» (м. Бердѐнськ ), ТОВ 

«НОСТРУМ ВЕГА» (м. Дніпро ) 2012-2019; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: Патент України № 55865. Спосіб одержаннѐ технологічної 

добавки длѐ гумових сумішей. Кутѐніна В.С., Рогатова Т.В., Терещук М.М. Опубл. 15.12.2004, бял. № 12 Патент України № 71749 . Спосіб одержаннѐ промотору адгезії. Кутѐніна В.С., Леваняк О.К., Терещук М.М. Опубл. 15.11.2005, бял. № 11 Патент України № 76869. Гумова суміш. Кутѐніна В.С.;  Терещук 

М.М..; анова К. В.; Ігнатенко А. С.; Балацкий М. В.; Леваняк О. К.; Лѐшенко А. М.; Рогатова Т. В. Опубл. 15.09.2006, бял. № 9 Патент України № 89134. Гумова суміш. Кутѐніна В. С.; Головенко В.О.; анова К. В., Терещук М.М.; Леваняк О. К.; Ігнатенко А. С. Опубл. 25.12.2009, бял. № 24
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основні публікації за напрѐмом: 1 T.V. Khokhlova, Yu.A. Chertihina, B.Zh. Mutalieva, D.E. Kudasova, K.V. Yanova, A.V. Prosyanik.Aminofumaric acid derivatives: synthesis and influence on the development of 

plants // Вопросы химии и хим. технологии. – 2018. – Т. 6 (121). – С. 91-98. 12) наѐвність не менше п’ѐти авторських свідоцтв та/або патентів загальноя кількістя два досѐгненнѐ, кількістя - 3; 

1.Патент України, №103397, МПК 4 А01N37/06, 37/18.Застосуваннѐ похідних дегідроамінокислот ѐк засобів, підвищуячих морозо- і холодостійкість рослин / Хохлова Т.В., Просѐник А.В., Бурмістр 

М.В. (Україна), заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ, опубл. 10.10.2013, бял.№19. ……………. 2. Патент України, №103398, МПК4 А01N37/06, 37/18.Застосуваннѐ похідних дегідроамінокислот в 

ѐкості засобів, підвищуячих морозо- і холодостійкість рослин / Хохлова Т.В., Просѐник А.В., Бурмістр М.В. (Україна), заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ, № а201200478, заѐвл. 16.01.12; опубл. 

10.10.13. Бял. № 19.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1 T.V. Khokhlova, Yu.A. Chertihina, B.Zh. Mutalieva, D.E. Kudasova, K.V. Yanova, A.V. Prosyanik.Aminofumaric acid 

derivatives: synthesis and influence on the development of plants // Вопросы химии и хим. технологии. – 2018. – Т. 6 (121). – С. 91-98. 12) наѐвність не менше п’ѐти авторських свідоцтв та/або патентів загальноя кількістя два досѐгненнѐ, кількістя - 3; 1.Патент України, №103397, МПК 4 А01N37/06, 

37/18.Застосуваннѐ похідних дегідроамінокислот ѐк засобів, підвищуячих морозо- і холодостійкість рослин / Хохлова Т.В., Просѐник А.В., Бурмістр М.В. (Україна), заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ, опубл. 10.10.2013, бял.№19. ……………. 2. Патент України, №103398, МПК4 А01N37/06, 

37/18.Застосуваннѐ похідних дегідроамінокислот в ѐкості засобів, підвищуячих морозо- і холодостійкість рослин / Хохлова Т.В., Просѐник А.В., Бурмістр М.В. (Україна), заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ, № а201200478, заѐвл. 16.01.12; опубл. 10.10.13. Бял. № 19.; 4) наѐвність виданих навчально-

методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект лекцій з дисципліни “Основи наукових досліджень” за освітній рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфіѐ» / Укл.: Т.В. Хохлова. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2018. - 62 с. 2.Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни “Моделяваннѐ технічних систем” за освітнім рівнем «Магістр» длѐ студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфіѐ”/ Укл.: Т.В. Хохлова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 27 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Метрологіѐ, стандартизаціѐ та сертифікаціѐ матеріалів і 

виробів із пластмас» за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ», вибірковий блок «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»/ Укл.: Т.В. Хохлова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 27 с. 4. Методичні вказівки до самостійного 

вивченнѐ дисципліни «Метрологіѐ, стандартизаціѐ та сертифікаціѐ матеріалів та виробів із пластмас» длѐ студентів IV та V курсів спеціальності 161 спеціалізаціюя «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» /Укл.: Т.В.Хохлова. – Дніпро: УДХТУ, 2017. – 58 с. 5.Методичні вказівки 

до самостійної роботи з дисципліни “Метрологіѐ, стандартизаціѐ, теоріѐ ѐкості матеріалів і технологій” длѐ студентів IV-V курсів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфіѐ” спеціалізаціюя «Видавничо-поліграфічна справа») /Укл.: Т.В. Хохлова. - Дніпро: УДХТУ, 2016. – 33 с.; 20) досвід практичної роботи 

за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Інженер-технолог на заводі з переробки пластмас м. Бюлгород, СРСР, 1979-1983 р.р., наказ 191-к вк від 24.08.79; науковий 

співробітник науково-дослідного інституту біологічно активних сполук (м. Дніпро, 1991-1998 р.р. наказ №345 від 11.11.1991, наказ №457 від 01.11.1994).; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти 

(науковоя установоя): Консультуваннѐ ТзОВ «Профіль», договір про творчу співпраця №08-45 від 11.03.16 до 11.03.2018р., №33-34-11 від 20.09.18. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», договір про творчу співпраця №06/09-03 від 05.02.14.
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основні публікації за напрѐмом: 1 Chervakov D. Modified polypropylene with improved physical-mechanical properties/Chervakov D., Bashtanyk P., Burmistr M.// Mechanics of composite materials .- 2015.- 

Vol.51.- № 1 P. 93-98. Наукові статті: 1 D.O Chervakov Polymer composite materials with high level of thermal stability based on phenolic resins and disperse silica fillers/ O.S Kabat, Yu.M. kobelchuk, D.O. 
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КіндричВ.П. Вплив природи і кількості модифікаторів з атомами-комплексоутворявачами (Ti, В) на властивості композитів на основі поліпропілену // Полімерний журнал . – 2017. – Т.39, № 2. – С; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним 

обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1 Суберлѐк О.В., Баштаник П.І. Технологіѐ переробки полімерних та композиційних матеріалів. – Львів: Растр-7, 2015. – 456 с. (власний внесок – 50%). 1 Кузѐюв 

І.М., Бурмістр М.В., Баштаник П.І. Моделяваннѐ обладнаннѐ длѐ переробки пластмас. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 270 с. (власний внесок – 30%).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Баштаник П.І. Робоча програма переддипломної практики освітньо-

кваліфікаційного рівнѐ «магістр» длѐ студентів VI курсу спеціальності 161 – «Хімічні технології та інженеріѐ». – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 14 с. 2. Баштаник П.І. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Теоретичні основи переробки полімерів і еластомерів» длѐ бакалаврів III курсу за 

спеціальністя 6.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» (161 – «Х 3. Баштаник П.І., Овчаренко В.Г. Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів VIкурсу спеціальності 161 - «Хімічні технології та 

інженеріѐ», спеціалізації «Хімічні технології переробки поліме 4. Баштаник П.І., Третьѐков А.О. Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності «161 Хімічні технології та інженеріѐ», вибірковий блок «Хімічні технології переробки полімерних і 

композиційних м 5. Баштаник П.І. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Наукові дослідженнѐ за темоя магістерської роботи» освітньо-наукової програми «Магістр» длѐ студентів спеціальності «161 Хімічні технології та інженеріѐ», варіативна частина «Х; 2) наѐвність одного 

патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент на винахід №110426 Україна, МПК С08L 23/12 (2006.01), С08К 5/56, С08К 5/55, С08К 9/04. Застосуваннѐ 

*(алкоксі)(акрилатацилокси)титанокси+боранів ѐк апретів длѐ наповнявача полімерної композиції / Кузьменко М.а., Кузьменко С.М., Баштаник П.І., Кузьменко О.М., Ювтушенко а.І., Ігоніна Г.М. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-техн. ун-т». – № а 2014 07583; заѐвл. 07.07.14; опубл. 

25.02.15, Бял. № 4. – 10 с. 2. Патент на винахід №116904 Україна, МПК С08L 23/12, С08К 5/56, С08К 9/04 (2006.01). Застосуваннѐ полі(алкоксі)(алкілацилоксі)-(акрилатацилокси)титаноксанатів ѐк апретів длѐ дисперсного наповнявача композиції на основі поліпропілену / Кузьменко М.а., Кузьменко С.М., 

Кузьменко О.М., Баштаник П.І., Головань А.Г., Кіндрич В.П. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-техн. ун-т». – № а 2015 11791; заѐвл. 30.11.15; опубл. 25.05.18, Бял. № 10. – 7 с.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 35120890 (№ д.р. 0112U002063) "Засади нової методології 

визначеннѐ функціональної дії нанокомпонентів у полімерних композиціѐх на основі геометричної фазової морфології", роки виконаннѐ 2012-2014; 35/150990 (№ д.р. 0115U003162) "Закономірності формуваннѐ структури нових полімерів та вивченнѐ їх впливу на рівень властивостей полімерних 

композицій", роки виконаннѐ 2015-2017.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Протѐгом двох років здійснявав наукове консультуваннѐ підприюмства ТОВ «Торгово-

промислова компаніѐ «АЛЯМАКС-ДНІПРО», м. Дніпро (угода про співпраця №33-34-15).; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий 

брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ 

обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: У 2013/2014 н.р. студентка гр. 5-ПП-44 Ігоніна Г.М., науковоя роботоя ѐкої керував доц. Баштаник П.І., 

нагороджена дипломом першого ступенѐ ѐк переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрѐму «Легка промисловість».
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основні публікації за напрѐмом: "1. Третьѐков, А.О Кинетика деструкции биополимерных композитов// Химическаѐ промышленность сегоднѐ. – 2014. – № 6. – С.  302-305." "2. Третьѐков А.О. 

Технологиѐ утилизации рекламных материалов// Химическаѐ промышленность сегоднѐ. – 2015. – № 4. – С. 56- 58." 3. Третьѐков А.О. Регулирование срока службы полимерных материалов // 

Упаковка. – 2016. - №3. – С. 28-30. 4.Третьѐков А.О. Кінетика вспениваниѐ ПВХ композицій // Химическаѐ промышленность. – 2018. - №5. – С. 115-120. 5. Третьѐков А.О. Регулирование ѐчеек 

вспененных ПВХ композицій // Химическаѐ промышленность. – 2018. - №2. – С. 56-58.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: "1 Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальності «161 Хімічні  технології та інженеріѐ», вибірковий блок «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних 

матеріалів» / Укладачі: Баштаник П.І., Третьѐков А.О., - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 44 с." "2. Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальності «161 Хімічні  технології та інженеріѐ», вибірковий блок «Хімічні технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів» / Укладачі: Баштаник П.І., Третьѐков А.О. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 44 с." "3 Методичні вказівки до оформленнѐ курсових робіт з дисципліни «Поліграфічні матеріали та їх властивості» / Укладач:  Третьѐков А.О. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с."; 1) наѐвність не менше п’ѐти 

публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: "1. Третьѐков, А.О Кинетика деструкции биополимерных композитов// Химическаѐ промышленность сегоднѐ. – 2014. – № 6. – С.  302-305." 

"2. Третьѐков А.О. Технологиѐ утилизации рекламных материалов// Химическаѐ промышленность сегоднѐ. – 2015. – № 4. – С. 56- 58." 3. Третьѐков А.О. Регулирование срока службы полимерных материалов // Упаковка. – 2016. - №3. – С. 28-30. 4.Третьѐков А.О. Кінетика вспениваниѐ ПВХ композицій // 

Химическаѐ промышленность. – 2018. - №5. – С. 115-120. 5. Третьѐков А.О. Регулирование ѐчеек вспененных ПВХ композицій // Химическаѐ промышленность. – 2018. - №2. – С. 56-58.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): "Здійснявалось наукове консультуваннѐ протѐгом больше двох років підприюмств: ТзОВ «Профіль», м.Дніпро, ТзОВ «Теко-Пласт»,  м. Запоріжжѐ; ТзОВ «Пластодерн», м.Запоріжжѐ. Договір про творчу співпраця від 19.09.2016р. Договір про творчу 

співпраця з ТзОВ «П"; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Разрушение горных пород 

при резком охлаждении / Третьѐков А.О., Кожевников А.А., Крысан В.В., Вахалин Я.Н., Ливак О.В..– Днепропетровск, ТоВ «ЛизуновПресс». – 2011. – 152 с. (власний внесок 50%).; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: Третьѐков А.О. Рециклинг ПЭТФ в Украине (текущаѐ ситуациѐ) // Упаковка. – 2015. – №2. – С. 1-4. Третьѐков А.О. Построим дом из полимеров. Организациѐ производства строительных материалов на основе 

вторичного ПЭТФ // Полимеры-Деньги. – 2016. - №5. – С. 32-37. Третьѐков А.О. Армируящие волокна длѐ пластмасс // Оборудовние и инструмент длѐ профессионалов. – 2017. - №6. – С. 37-41. Третьѐков А.О. Радуга цвета суперконцентратов // Полимеры-Деньги. – 2017. - №3. – С. 48-53. Третьѐков А.О. 

Вторичный ПЭТФ // Полимеры-Деньги. – 2018. - №3. – С. 68-71.
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властивостей іонних рідин на основі похідних морфоліну з аніоном йоду на їх іонну провідність // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – №5. – C.73-75. 2. Свердліковська О.С., Бурмістр 
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Chemistry and Technologies, 2018, 26(1), 9-19; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки по виконання курсового проекту з дисципліни "Технологіѐ і устаткуваннѐ виготовленнѐ матеріалів видавничо-поліграфічних виробництв" длѐ студентів 

IV курсу спеціальності 6.051501 “Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв” (186 «Вид 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни “Технологіѐ і устаткуваннѐ виготовленнѐ матеріалів видавничо-поліграфічних виробництв” длѐ студентів ІV курсу спеціальності 186 

«Видавництво та поліграфіѐ» / Томіло В.І. – м. Дніпро: ДВНЗ  3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технологіѐ і устаткуваннѐ виготовленнѐ матеріалів видавничо-поліграфічних виробництв” длѐ студентів ІV курсу спеціальності 186 «Видавництво та поліграфіѐ» / Томіло В.І. – м. Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 20; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1.       Патент 77318 України, МПК С08 L 23/00, С08 L 23/26, С08 L 25/00; 

Композиційний матеріал / Бурмістр М.В., Сухий К.М., Томіло В.І., Суха І.В., Овчаров В.І., Овчаренко В.Г., Шилов В.В., Гомза Я.П. (Україна); Заѐвка №а200500182;заѐвлено 10.01.2005; О 2.       Патент 77823 України, МПК С08 L 77/00, С01 B 33/20, С08 K 3/34; Композиційний матеріал / Бурмістр М.В., Сухий К.М., 

Томіло В.І., Суха І.В., Овчаров В.І., Овчаренко В.Г., Шилов В.В., Гомза Я.П. (Україна); Заѐвка №а200500183;заѐвлено 10.01.2005; Оп; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: З 2016 до 2018 р. відповідальний виконавець кафедральної науково-дослідної роботи (КНДР) „Полімери і нові композиційні 

матеріали на їх основі” (в межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників) д.б.т. 35/160399 (№ держ. реюстрації 0116U001); 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя 

установоя): Консультуваннѐ ПП ПФ «Континент». (договір про творчу співпраця 33-34-12 від 24.09.18 до 24.09.20)

Кандидат технічних наук, 05.17.06. 

–  технологіѐ полімерних та ком-

позиційних матеріалів; доцент  

кафедри переробки пластмас і фото-

, нано- та поліграфіч- них 

матеріалів,   дисертаціѐ за темоя: 

«Нанокомпозити на основі 

термопластів та модифікованого 

полі-мерноя четвертинноя 

амоніювоя сілля монтморилоніту»

«Технологіѐ і устаткуваннѐ 

виготовленнѐ матеріалів 

видавничо-поліграфічних 

виробництв» (88 год.), 

«Основи проектуваннѐ 

хімічних і поліграфічних 

виробництв» (24 год.), 

«Технологіѐ і устаткуваннѐ 

процесів переробки 

полімерів та еластомерів» 

(56 год.)

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Лакіза Ольга 

Всеволодівна

1.Публічне акціонерне товариство «Пологівський 

олійноекстракційний завод»довідка про стажуваннѐ від 

03.12.2012р;  2.Товариство з обмеженоя відповідальністя 

«АПК-зерно», свідоцтво про підвищеннѐ кваліфікації СПК № 

031359, від 01.10.2013р.; 3.Товариство з обмеженоя 

відповідальністя «АРГО КОМ», м. Новомосковськ 

Дніпропетровської області; свідоцтво про підвищеннѐ 

кваліфікації ПК №33005021/048001-17 від 07.07.2017р; 

4.ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод № 9»; 

м.Дніпро,довідка про підсумки стажуваннѐ №626 

від23.11.2018р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1984

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

технології зберіганнѐ та 

переробки сільськогосподарської 

продукції; Науковий ступінь: 

кандидата технічних наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.12, 

Технологіѐ каучука і гуми, Тема 

дисертації: Розробка адгезивів 

на основі співполімерів 1,1,2-

трихлорбутадіюна-1,3 з 

похідними ?-цианакрилової 

кислоти длѐ гарѐчого кріпленнѐ 

еластомерів

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Особливості застосуваннѐ ріпакового жмиху в комбікормовому виробництві / Лакіза О.В.,Соколов В.Я., Самофал К.А., Юрмакова В.О., Чурсінов. 

Я.О, // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2014. – випуск 46, том 1. – С. 80-83 2. Сучасні аспекти розробки функціональних комбікормів / Лакіза О.В.,Гординський С.А., Юрмакова В.О., // Хранение и 

переработка зерна. – 2015. №3,4 (192), С. 65 – 67 3. Застосуваннѐ продуктів переробки насіннѐ олійних культур у комбікормовому виробництві / Лакіза О.В,,Соколов В.Я., Юрмакова В.О., Чурсінов. 

Я.О, // Хранение и переработка зерна. – 2016. №3 (200). С. 38 – 40 4. Рослинні воски ѐк модифікатори властивостей полімерних композицій / Руднюва Л.Л., Лакіза О.В., Черваков О.В., Бухкало С.І., // 

Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – Харків: Вісник НТУ «ХПІ», 2016. - №1.- С. 37 -44 5. Особливості сучасного виробництва хлібобулочних виробів з додаваннѐм продуктів переробки зерна 

кукурудзи / Лакіза О.В., Сидорчук Л.В., // Хранение и переработка зерна. – 2016. №12 (208). С. 52 – 55 6. Вплив теплової обробки олійної сировини на ѐкість комбікормів / Лакіза О.В., Сапай. А.С., // 

Хранение и переработка зерна. – 2016. №12 (208). С. 58 – 62 7. Розширеннѐ сировинної бази у виробництві комбікормів длѐ ѐючних курей / Лакіза О.В., Попова Я.С., Маслікова К.П., // Зернові 

продукти і комбікорми. - Одеса, 2017, Vol.17,1.№ 4, С.36-42 8. Оптимізаціѐ складу і властивостей комбікормів длѐ годівлі свиней / Лакіза О.В., Маринко К.Я., // Хранение и переработка зерна. – 

2017, №12 (220). С. 39– 42 9. Ефективність застосуваннѐ високобілкових функціональних продуктів у виробництві булочок / Лакіза О.В., Маслікова К.П., Іщенко М.В., // Зернові продукти і 

комбікорми. - Одеса,2018, Vol.18, I.2.- С.36-42 10. Розробка бісквітних напівфабрикатів діютичного призначеннѐ / Лакіза О.В., Щербина М.В., Іщенко К.Я, // Зернові продукти і комбікорми. - 

Одеса,2018, Vol.18, I.3.- С.25-29

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Лакіза О.В., Чурсінов Я.О. Удосконаленнѐ технології переробки зерна бобових і 

круп’ѐних культур / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Прогресивна техніка і технології харчових виробництв, ресторанного та готельного гос-подарств і торгівлі. Економічна стратегіѐ і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» 18 жовтнѐ 2012р. – Харків: ХДУХТ, 2012.- С.391-

392 2. Лакіза О.В., Демідов І.М., Руднюва Л.Л . Удосконаленнѐ технології переробки відходів оліюдобувної галузі / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Прогресивна техніка і технології харчових виробництв, ресторанного та готельного гос-подарств і торгівлі. Економічна стратегіѐ і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» 18 жовтнѐ 2012р. – Харків: ХДУХТ, 2012.- С.333-334. 3. Лакіза О.В., Демідов І.М., Руднюва Л.Л. Інноваційні напрѐми застосуваннѐ продуктів переробки олійної сировини / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: «Технічні науки: стан, 

досѐгненнѐ і перспективи розвитку м’ѐсної, оліюжирової та молочної галузей» 25-26 березнѐ 2014 року. – К: НУХТ. 2014. – С. 131 – 132. 4. Лакіза О.В., Гординський С.А., Особливості рецептури комбікормів длѐ ѐючних курей // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку 

м’ѐсної, молочної та оліюжирової галузі у контексті ювроінтеграції». – Київ: НУХТ: 24-25 берзнѐ 2015 року, С. 22 – 23. 5.Лакіза О., Юрмакова В., Троюкурова В. Організаціѐ використаннѐ кормолікарських сумішей у виробництві комбікормів / Матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчуваннѐ лядства у ХХІ столітті». – Київ: НУХТ: 13-14 квітнѐ 2016 року, С. 180. 6. Лакіза О, Юрмакова В. Лавренчук Я Удосконаленнѐ рецептури комбікормів длѐ вирощуваннѐ курей / Матеріали п’ѐтої міжнародної науково-технічної 

конференції «Перспективи розвитку м’ѐсної, молочної та оліюжирової галузей в контексті ювроінтеграції».-Київ: НУХТ: 7-8 листопада 2016 року, С. 35-36 7.Лакіза О.В., Сапай А.С. Сучасні напрѐми розширеннѐ сировинної бази виробництва комбікормів / Збірник тез міжнародної наукової інтернет-

конференції.- Запоріжжѐ: НААНУ, Інститут олійних культур: 1 листопада 2016 року, С. 140-141 8.Лакіза О.В., Сидорчук Л.В. Перспективи застосуваннѐ продуктів переробки зерна кукурудзи у виробництві хлібобулочних виробів / Збірник тез міжнародної наукової інтернет-конференції.- Запоріжжѐ: НААНУ, 

Інститут олійних культур: 1 листопада 2016 року, С. 142-143 9.Лакіза О.В., Попова Я.С., Маринко К.Я. Інноваційні напрѐми розширеннѐ сировинної бази виробництва комбікормів / Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2017. – 56 с "10.Лакіза О.В., Юрмакова В.О., Маринко К.Я. Оптимізаціѐ рецептури комбікормів з 

додаваннѐм продуктів переробки олійного насіннѐ / Матеріали ХXV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука,техніка,технології,освіта,здоров’ѐ» (МісroCAD-2017).- Харків: НТУ ХПІ: 17-19 травнѐ 2017року,ч.2, С. 310 (наукове виданнѐ) " 11.Лакіза О.В., Руднюва Л.Л., Попова 

Я.С. Удосконаленнѐ рецептури комбікормів длѐ ѐючних курей / Матеріали ХXV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука,техніка,технології,освіта,здоров’ѐ» (МісroCAD-2017).- Харків: НТУ ХПІ: 17-19 травнѐ 2017року,ч.2, С. 311 (наукове виданнѐ) 12.Лакіза О.В., Демченко 

В.Г., Іщенко М.В. Розробка складу хлібобулочних виробів з додаваннѐм функціональних продуктів / Матеріали ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука,техніка,технології,освіта,здоров’ѐ» (МісroCAD-2018).- Харків: НТУ ХПІ: 16-18 травнѐ 2018року,ч.2, С. 311 (наукове 

виданнѐ) 13.Лакіза О.В., Маслікова К.П., Іщенко К.Я. Виготовленнѐ бісквітного напівфабрикату оздоровчого призначеннѐ / Матеріали ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука,техніка,технології,освіта,здоров’ѐ» (МісroCAD-2018).- Харків: НТУ ХПІ: 16-18 травнѐ 

2018року,ч.2,С. 312 (наукове виданнѐ) 14. Руднюва Л.Л., Лакіза О.В. / Вплив функціональних інгредіюнтів на ѐкісні показники хліба // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів» (ТАСХ-2019). – Дніпро: ДДАЕУ: 10 квітнѐ 2019 року, С.74-

75 (наукове виданнѐ).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Зберіганнѐ зерна» длѐ студентів повного і скороченого терміну денної і заочної форми навчаннѐ за напрѐмом 6.051701 

«Харчові технології та інженеріѐ» / Укл.: О.В.Лакіза, С.А.Черних, Н.В.Грюкова – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2011. – 36 с.  2. Методичні рекомендації до виконаннѐ розрахун-ово-графічної роботи з дисципліни «Теоретичні основи харчових техно-логій» длѐ студентів денної і заочної форми навчаннѐ за 

напрѐмом 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ / Укл.: О.В.Лакіза, Я.О.Чурсінов – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2012. – 48 с 3. Методичні рекомендації до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи харчових технологій» длѐ студентів денної і заочної форми навчаннѐ за напрѐмом 

6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ»/ Укл.: О.В.Лакіза, О.С.Ковальова – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2012. – 56 с 4. Методичні рекомендації до виконаннѐ самостійної роботи з дисципліни «Інноваційні технології виробництва комбікормів» длѐ студентів інженерно-технологічного факультету 

освітнього ступеня «Магістр» 8.05170101 «Технології зберіганнѐ і переробки зерна», Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016 – 52 с. / Укл.: О.В.Лакіза, – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2016. – 52 с  5. Методичні рекомендації до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни 

«Інноваційні технології виробництва комбікормів» длѐ студентів денної і заочної форми навчаннѐ освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністя 8.05170101 «Технології зберіганнѐ і переробки зерна» / Укл.: О.В.Лакіза, В.О.Юрмакова – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2016. – 32 с 6. Методичні вказівки до 

проведеннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Технологіѐ жирів та жирозамінників» длѐ студентів денної і заочної форми повного і скороченого терміну навчаннѐ за напрѐмом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» / Укл.: О.В. Лакіза – Д Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2016. – 24 с. 7. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Технологіѐ жирів та жирозамінників» длѐ студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форми повного і скороченого терміну навчаннѐ напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» / Укл.: О.В.Лакіза, – 

Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2016. – 40 с. 8.Конспект лекцій з дисципліни «Проектуваннѐ підприюмств галузі»/ Укл.: О.В.Лакіза – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2016. – 140 с. 9. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни «Проектуваннѐ підприюмств галузі» длѐ студентів денної і заочної 

форми, повного і скороченого терміну навчаннѐ напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ». / Укл.: О.В.Лакіза, А.В.Купченко – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2016. – 78 с. 10. Навчально-методичний матеріал до виконаннѐ самостійної роботи з курсу «Проектуваннѐ підприюмств галузі» длѐ 

студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форми навчаннѐ за напрѐмом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» / Укл.: О.В.Лакіза – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2016. – 8 с. 11. Методичні рекомендації до виконаннѐ розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
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1.Державний вищий на-вчальний заклад «Придніпровська 

державна академіѐ будівництва та архітектури», кафедра 

архітектури, кафедра технології будівельного виробництва, 

стажуваннѐ з 01.12.15 по 01.06.16, з дисциплін Основи 

проектуваннѐ хімічних виробництв. Довідка №26-

02.01/2016 від 03.06.2016 р. 2. Публічне акціонерне 

товариство «Дніпропетровський меблевий комбінат», 

27.02.2017-27.04.2017, програма стажуваннѐ з дисципліни 

«Хіміѐ деревини», «Технологіѐ деревних композиційних 

матеріалів» . Довідка №219 від 27.04.2017 р. 3. Публічне 

акціонерне товариство «Прогрес», 27.02.2017-27.04.2017, 

програма стажуваннѐ з дисципліни «Технологіѐ шаруватих 

пластиків». Довідка №173/17 від 27.04.2017 р. 4. 

Дніпропетровський національний університет ім.Олесѐ 

Гончара, кафедра хімії та хімічної технології 

високомолекулѐрних сполук, програма стажуваннѐ з 

дисципліни «Хіміѐ мономерів, Хіміѐ і фізика полімерів» 

01.03.2017-28.04.2017, довідка про стажуваннѐ №89-400-253 

від 17.05.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1964, 

Спеціальність: технологіѐ пластичних 

мас, Кваліфікаціѐ: Інженер-технолог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

технології пластичних мас, 

деревних плит і пластиків; 

Науковий ступінь: кандидат 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(02.00.06) Химиѐ 

высокомолекулѐрных 

соединений, Тема дисертації: 

Дослідженнѐ у галузі синтезу і 

застосуваннѐ нових активних 

розріджувачів епоксидних смол

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Бурмістр М.В., Бойко В.С., Ліпко О.О., Михайлова О.І., Кобельчук Я.М., Герасименко К.О., ащенко Т.М. Полімерні композиційні матеріали на основі 

термореактивних фенолоформальдегідних смол, модифікованих поліамідом, та базальтового волокнистого наповнявача // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. №6. – С.68-73. 2. 

Бурмістр М.В., Бойко В.С., Ліпко О.О., Кобельчук Я.М., Михайлова О.І., Сула Л.І., ащенко Т.М. Покращеннѐ антифрикційних властивостей полімерних композиційних матеріалів на основі 

модифікованої феноло-формальдегідної матриці та базальтового волокнистого наповнявача // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. №6. – С.49-53. 3. Ліпко О.О., Бурмістр М.В., 

Кобельчук Я.М., Михайлова О.І. Новий термореактивний водорозчинний зв’ѐзувач длѐ пресматеріалів // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. №6. – С.66-73.  4. Кабат О.С., Черваков 

О.В., Кобельчук Я.М., Андріѐнова М.В., Суворова Я.А. Конструкционные фенопласты с высоким уровнем термической стабильности // Технологические системы. - 2017. - №2 (79). - С.33-39.  5. 

Kabat O.S., Kobelchuk Yu.M., Chervakov .O., Сhervakov O.V. Polymer Composite Materials with a high level of thermal stability based of phenolic Resins and disperse silica Fillers // Наука, технології, інновації. – 

2018. - №2(6). – С.48-53."

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: "1. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Основи проектуваннѐ хімічних виробництв» длѐ студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів з галузі знань 16-Хімічна та біоінженеріѐ за 

спеціальністя 161 – Хімічні технології та інженеріѐ за варіативноя спеціалізаціюя «Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини» / Укл. Я.М. Кобельчук, Л.С. Голуб. - Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 32 с. 2. Робоча програма переддипломної практики длѐ студентів ?V курсу денної і V курсу 

заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженері за спеціальністя 161 – Хімічні технології та інженеріѐ за варіативноя спеціалізаціюя «Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини» / Укл. Я. М. Кобельчук, Л. С. Голуб. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 12 

с. 3. Робоча програма асистентської практики длѐ студентів ІІ курсу підготовки магістрів з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженеріѐ за спеціальністя 161 – Хімічні технології та інженеріѐ за варіативноя спеціалізаціюя «Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини” / Укл.: Я.М. Кобельчук, 

Л.С. Голуб. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 15 с. 4. Робоча програма науково-дослідної практики длѐ студентів ІІ курсу підготовки магістрів з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженеріѐ за спеціальністя 161 – Хімічні технології та інженеріѐ за варіативноя спеціалізаціюя «Хімічна технологіѐ переробки деревини та 

рослинної сировини” / Укл.: Я.М. Кобельчук, Л.С. Голуб. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 11 с. 5. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Основи проектуваннѐ хімічних виробництв» длѐ студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів з галузі знань 16-Хімічна та 

біоінженеріѐ за спеціальністя 161 – Хімічні технології та інженеріѐ за варіативноя спеціалізаціюя «Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини» / Укл. Я.М. Кобельчук, Л.С. Голуб. - Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 32 с. 6. Методичні рекомендації до змісту та структури дипломної роботи 

магістра длѐ студентів ІІ курсу підготовки магістрів з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженеріѐ за спеціальністя 161 – Хімічні технології та інженеріѐ за варіативноя спеціалізаціюя «Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини” / Укл.: Я.М. Кобельчук, Л.С. Голуб - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. 

– 32 с." "7. Робоча програма асистенської практики длѐ студентів ІІ курсу підготовки магістрів з галузі знань 16 - ""Хімічна та біоінженеріѐ"" за спеціальністя 161 - ""Хімічні технології та інженеріѐ"" за варіативноя спеціалізаціюя ""Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини"" / Укл.: Я.М. 

Кобельчук, Л.С. Голуб. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 15 с. 8. Робоча програма та контрольні завданнѐ з курсу ""Основи проектуваннѐ хімічних виробництв"" длѐ студентів V курсу заочної форми навчаннѐ підготовки бакалаврів з галузі знань 16 - ""Хімічна та біоінженеріѐ"" за спеціальністя 161 - ""Хімічні 

технології та інженеріѐ"" за варіативноя спеціалізаціюя ""Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини"" / Укл.: Я.М. Кобельчук, Л.С. Голуб. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 8 с."; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. 99778 Україна, МПК С08L 61/10 (2006.01); F 16С33/12 (2006.1). Антифрікційний полімерний композиційний матеріал / Ліпко О.О., Бурмістр М.В., Кобельчук Я.М., Михайлова О.І. (Україна); заѐвник та 

патентовласник ДВНЗ УДХТУ - №а 201102347; заѐвл. 28.02.2011; опубл. 25.09.2012, Бял. №18. 2. Пат. 103286 Україна, МПК С08L 61/10 (2006.01); F 16С33/12 (2006.1); С08К 3/10 (2006.01). Полімерний композиційний матеріал / Ліпко О.О., Бойко В.С., Бурмістр М.В., Кобельчук Я.М., Герасименко К.О. (Україна); 

заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ - №а 201213363; заѐвл. 23.11.2012; опубл. 25.09.2013, Бял. №18. 3. Пат. 114554 Україна, МПК С08L 61/10 (2006.01); F 16С33/12 (2006.1); С08К 3/10 (2006.01). Полімерний композиційний матеріал / Ліпко О.О., Кобельчук Я.М., Бурмістр М.В., Михайлова О.І. (Україна); 

заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ - №а 201509457; заѐвл. 01.10.2015; опубл. 26.06.2017, Бял. №12.; 9) робота у складі експертної ради з питань проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, 

або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврѐдуваннѐ, або у складі комісій Державної служби ѐкості освіти із здійсненнѐ планових (позапланових) заходів державного наглѐду (контроля): 1. Робота у складі експертної комісії з проведеннѐ чергової акредитаційної 

експертизи підготовки бакалаврів з напрѐму підготовки 6.051301 «Хімічна технологіѐ» у Державному вищому навчальному закладі «Національний лісотехнічний університет України» з 10 травнѐ по 18 травнѐ 2018 року вклячно (наказ МОН України №443-л від 5.04.2018р.) 2. Робота у експертній комісії з 

проведеннѐ первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми кафедри Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікуваннѐ деревини зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженеріѐ за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному 

закладі "Національний лісотехнічний університет України" з 26 листопада по 28 листопада 2018 року вклячно (наказ МОН України №1798-Л від 9.11.2018 р.). 3. Робота у складі експертної комісії з проведеннѐ первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти у національній металургійній академії України з 03 червнѐ по 05 червнѐ 2019 року вклячно (наказ МОН України №752-Л від 19.05.2019 р.).; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Фенольные пластики конструкционного назначениѐ с високим уровнем термической стойкости / Кабат О.С., Черваков О.В., Кобельчук Я.М., Андриѐнова М.В., Суворова Я.А. // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

006374, дата видачі 28.11.1988, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №896/д 

від 28.11.1988, кафедра химической 

технологи пластмасс, древесных 

плит и пластиков

кандидат хімічних наук, диплом 

МХМ 017118, дата видачі 

17.07.1974, Рада вищого 

навчального закладу, установи, 

організації, рішеннѐ №7 від 

05.04.1974, спеціальність (02.00.06) 

Химиѐ высокомолекулѐрных 

соединений; 

Хіміѐ і фізика полімерів (48 

год), Хіміѐ деревини (24 год), 

Хіміѐ і фізика 

високомолекулѐрних сполук 

(48 год), Технологіѐ 

деревних композиційних 

матеріалів (32 год), 

Технологіѐ деревних плит і 

пластиків (64 год), Основи 

проектуваннѐ хімічних 

виробництв (40 год)

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Суха Ірина 

Валеріївна

1.Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський 

меблевий комбінат», 27.02.2017-27.04.2017 програма 

стажуваннѐ з дисципліни «Деревино-знавство та лісове 

товарознавство, Технологіѐ опорѐдженнѐ деревних плит і 

пластиків»  Довідка №217 від 27.04.2017 2.Публічне 

акціонерне товариство «Прогрес», 27.02.2017-27.04.2017, 

програма стажуваннѐ з дисципліни «Очистка та рекупераціѐ 

промислових викидів підприюмств з переробки рослинної 

сировини»  Довідка №174/17 від 27.04.2017 3. Державне 

підпри-юмство «Дніпростан-дартметрологіѐ», 27.02.2017-

28.08.2017, програма стажуваннѐ з дисципліни «Спеціальні 

методи досліджень структури та властивостей високо-

молекулѐрних сполук» Довідка №000086 від 1.09.2017р. 4. 

Товариство з обмеженоя відповідальністя «Дніпро-

Контакт», програма стажуваннѐ з дисципліни «Нові 

технології у виробництві високо-молекулѐрних сполук», 

23.04.2018-23.10.2018р., Наказ про стажуваннѐ №178-К від 

16.04.2018р., довідка № 15 від 24.10.2018р.

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2021, Спеціальність: 

Харчові технології; Диплом 

спеціаліста видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 

Хіміко-механічна технологіѐ 

деревини і деревних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: інженера-хіміка-

технолога

Вчене званнѐ: Доцент кафедри 

хімічної технології 

високомолекулѐрних сполук; 

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

05.17.06 Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів

основні публікації за напрѐмом: Structure, morphology, thermal and conductivity properties of gel electrolyte system based on polyvinyl chloride and LiClO4 / V. V. Klepko, V. I. Slisenko, K. M. Sukhyy, S. D. 

Nesin, V. L. Kovalenko, I. V. Sukha // Nucl. Phys. At. Energy – 2018. Vol. 19, № 1 – 2. – P. 43-47. https://doi.org/10.15407/jnpae2018.01.043 Наукові статті: "1. Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukha I.V., 

Kolomiyets E.V., Gavrilko A.V., Sukhyy M.P. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Ac-etate’, synthesized by Sol – Gel Method //Вопросы химии и химической технологии. – 

2015. – Т. 6 (104 ). – С. 80 – 86.  2. Operating properties of composite materials “silica gel – sodium sulphate” and «silica gel – sodium acetate» for solar adsorptive heat pumps / O.V. Kolomiyets, E. A. 

Belyanovskaya, I.V. Sukha, M.P. Sukhyy, K.M. Sukhyy, O.M. Prokopenko // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2. – С. 83 – 86. 3. Бюлѐновська О.A., 

Пустовой Г.М., Суха І.В., Губинський М.В., Литовченко Р.Д., Сухий К.М. Композитні матеріали длѐ адсорбційних холодильних геліоустановок // Збірник праць XVIІ Міжнародній науковій конференції 

«Удосконаленнѐ процесів і обладнаннѐ харчових та хімічних виробництв» (Одеса, 3 – 8 вереснѐ 2018 р. ). – Одеса: ОНАХТ, 2018 – C. 106 – 110. 4. Коломіюць, О. В. Особливості експлуатації 

адсорбційного сонѐчного теплового насосу на основі композитних сорбентів «силікагель – натрій сульфат» та «силікагель – натрій ацетат» / О. В. Коломіюць, О. А. Бюлѐновська, К. М. Сухий, I. В. Суха, 

А. В. Гаврилко // Удосконаленнѐ процесів і обладнаннѐ харчових та хімічних виробництв : зб. праць XVI Міжнар. конфер. (Одеса, 5 – 9 вереснѐ 2016 р. ). – Одеса, 2016. – С. 297 – 301. 5. Суха І.В., 

Томіло В.І., Бюлѐновська О.А., Сухий К.М. Технологіѐ виробництва монтморилоніту, модифікованого полііоненами // Збірник праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні 

енерготехнології» (4 – 8 вереснѐ 2017 р., Одеса ). – С. 131 – 137 "

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат 122446 Україна, МПК (2017.01 ) F24F 5/00, F24F 9/00.Пристрій длѐ кондиціонуваннѐ повітрѐ 

*Tекст+ / Бюлѐновська О. А., Сухий К. М., Суха І. В./ (Україна ); – № u 2017 07217; заѐвл. 10.07.17 ; опубл. 10.01.18, Бял. № 1. – 5 с. 2. Пат 119167 Україна, МПК (2017.09 ) F24H 7/02. Акумулѐтор теплової енергії / Бюлѐновська О. А., Литовченко Р.Д., Сухий К. М., Суха І.В., Сухий М. П. (Україна ) ; заѐвник та 

патентовласник держ. вищ. навч. заклад „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. – № u 2017 03884; заѐвл. 19.04.17 ; опубл. 11.09.17, Бял. № 27. – 5 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: Structure, morphology, thermal and conductivity properties of gel electrolyte system based on polyvinyl chloride and LiClO4 / V. V. Klepko, V. I. Slisenko, K. M. Sukhyy, S. D. Nesin, V. L. Kovalenko, I. V. Sukha // Nucl. Phys. At. Energy – 2018. Vol. 19, № 1 – 2. – P. 43-47. 

https://doi.org/10.15407/jnpae2018.01.043; Наукові статті: "1. Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukha I.V., Kolomiyets E.V., Gavrilko A.V., Sukhyy M.P. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Ac-etate’, synthesized by Sol – Gel Method //Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – Т. 

6 (104 ). – С. 80 – 86.  2. Operating properties of composite materials “silica gel – sodium sulphate” and «silica gel – sodium acetate» for solar adsorptive heat pumps / O.V. Kolomiyets, E. A. Belyanovskaya, I.V. Sukha, M.P. Sukhyy, K.M. Sukhyy, O.M. Prokopenko // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. – 2017. – № 2. – С. 83 – 86. 3. Бюлѐновська О.A., Пустовой Г.М., Суха І.В., Губинський М.В., Литовченко Р.Д., Сухий К.М. Композитні матеріали длѐ адсорбційних холодильних геліоустановок // Збірник праць XVIІ Міжнародній науковій конференції «Удосконаленнѐ процесів і 

обладнаннѐ харчових та хімічних виробництв» (Одеса, 3 – 8 вереснѐ 2018 р. ). – Одеса: ОНАХТ, 2018 – C. 106 – 110. 4. Коломіюць, О. В. Особливості експлуатації адсорбційного сонѐчного теплового насосу на основі композитних сорбентів «силікагель – натрій сульфат» та «силікагель – натрій ацетат» / О. В. 

Коломіюць, О. А. Бюлѐновська, К. М. Сухий, I. В. Суха, А. В. Гаврилко // Удосконаленнѐ процесів і обладнаннѐ харчових та хімічних виробництв : зб. праць XVI Міжнар. конфер. (Одеса, 5 – 9 вереснѐ 2016 р. ). – Одеса, 2016. – С. 297 – 301. 5. Суха І.В., Томіло В.І., Бюлѐновська О.А., Сухий К.М. Технологіѐ 

виробництва монтморилоніту, модифікованого полііоненами // Збірник праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» (4 – 8 вереснѐ 2017 р., Одеса ). – С. 131 – 137 "; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультую ПП ПФ Континент (договір про співпраця 12/189 від 1.12.2016р.) з 2016 року по теперішній час.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним 

обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: 1. Основы золь–гель технологии наноструктурированных оксидных и гибридных органо–неорганических материалов /*К.М. Сухой,О.А. 

Шилова, В. А., Мошников, И.В. Сухаѐ, М.В Бурмистр+. – Днепропетровск:ИПК ГВУЗ УГХТУ, 2011.– 228 с.; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA (структурна складова частина Ювропейської 

федерації хімічної інженерії EFCE) з січнѐ 2019 року.

доцент кафедри хімічної технології 

високомолекулѐрних сполук.  

«Розробка полімерних композитів з 

наповнявачами, модифікованими 

полімерними четвертинними 

амоніювими солѐми»

Кандидат технічних наук, 05.17.06 – 

технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів. 

Кандидатська дисертаціѐ за темоя: 

«Розробка полімерних композитів 

з наповнявачами, 

модифікованими полімерними 

четвертинними амоніювими 

солѐми» З 2012 р. доцент кафедри 

кафедри хімічної технології 

високомо-лекулѐрних сполук

Технологіѐ шаруватих 

пластиків (32 год), 

Деревинознавство та лісове 

товарознавство (16 год)

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Філінська 

Тетѐна 

Геннадіївна

1.Приватне акціонерне товариство «Комбінат 

Придніпровський», цех сметанної продукції, стажуваннѐ з 

16.05.16 по 18.07.16, з дисциплін: Загальні технології 

харчових виробництв, Технологіѐ оздоровчих харчових 

продуктів, Основи фізіології і гігіюни харчуваннѐ, Технологіѐ 

переробки рослинних жирів, Товарознавство та пакуваннѐ 

харчових продуктів галузі, довідка про стажуваннѐ № 103 від 

20.07.2016 2. Науково-виробничий центр 

«Дніпротехнології», випробувальний та науково-дослідний 

центр харчової та промислової продукції, проходить 

стажуваннѐ з 23.05.18 по 23.11.18, з дисциплін Технологічна 

експертиза, Санітаріѐ та гігіюна на підприюмстві, Основи 

інспектуваннѐ харчових виробництв, згідно плану 

підвищеннѐ кваліфікації, довідка про стажуваннѐ №000091 

від26.11.2018

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2009, Спеціальність: 

Технологiѐ жирiв i жирозамiнникiв, 

Кваліфікаціѐ: магістр з технології 

жирів і жирозамінників, інженер-

дослідник (харчові технології), 

викладач вищого навчального 

закладу

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(05.18.06) Технологіѐ жирів, 

ефірних масел і парфумерно-

косметичних продуктів, Тема 

дисертації: «Технологіѐ 

переробки вторинної жирової 

сировини у продукти 

багатоцільового призначеннѐ»

основні публікації за напрѐмом: 1. Филинскаѐ Т.Г. Способы переэтерификации жиросодержащего сырьѐ методом алкоголиза / О.В. Черваков, Т.Г. Филинскаѐ, В.О. Копитон // Вопросы химии и 

химической технологии. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2009. – № 4. – С. 72-79. 2. Філінська Т.Г. Переетерифікаціѐ рослинних та тваринних жирів методом алкоголізу з використаннѐм лужного та 

кислотного каталізатору / Т.Г. Філінська, О.В. Черваков // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: ГВУЗ УДХТУ, 2010. – № 2. – С. 34-38.  3.Филинскаѐ Т.Г. Ацидолиз 

подсолнечного масла с применением сульфокислотного полиамида в качестве катализатора / Т.Г.Филинскаѐ, О.В.Черваков, М.А.Ростокина, К.О.Герасименко //Харчова наука і технології. – Одеса: 

Одеська НАХТ, 2011. - №4(17)*. - С. 51 – 54. 4. Сульфокислотные полимерные катализаторы в реакциѐх этерификации жирных кислот / Т.Г. Филинскаѐ, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, В.А. 

Стрельникова, С.Н. Остапяк, А.А. Филинскаѐ // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2011. – № 3. – С. 41-48 5.Філінська Т.Г. Етаноліз жирних кислот і 

жировмісної сировини з використаннѐм гетерогенних кислотних каталізаторів / Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, В.В. Галабурда, Я.М. Кобельчук // Обладнаннѐ та технології 

харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 28 – С. 69-77. 6.Переробка жировмісної сировини з використаннѐм гетерогенних каталізаторів / Т.Г. Філінська, 

О.В. Черваков, К.О. Герасименко, О.В. Цапко, А.О. Філінська // Вісник національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – № 63. – с. 136-144. 7.Исследование термической 

стабильности рафинированного подсолнечного масла / Кушнир М.Л., Манк В.В., Черваков О.В., Филинскаѐ Т.Г., Бортницкий В.И., Комлѐкова Е.Н., Филинскаѐ А.А. // Вопросы химии и химической 

технологии. №2 – 2013. - С. 20-24. 8. Гліцероліз вторинної жирової сировини з використаннѐм гетерогенного сульфокислотного полімерного каталізатору / Філінська Т.Г., Черваков О.В., 

Герасименко К.О., Ткачова М.О., Філінська А.О. // Вопросы химии и химической технологии. №1 –2015. – С. 78-83.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Филинскаѐ Т.Г. Способы переэтерификации жиросодержащего сырьѐ методом алкоголиза / О.В. Черваков, 

Т.Г. Филинскаѐ, В.О. Копитон // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2009. – № 4. – С. 72-79. 2. Філінська Т.Г. Переетерифікаціѐ рослинних та тваринних жирів методом алкоголізу з використаннѐм лужного та кислотного каталізатору / Т.Г. Філінська, О.В. Черваков // 

Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: ГВУЗ УДХТУ, 2010. – № 2. – С. 34-38.  3.Филинскаѐ Т.Г. Ацидолиз подсолнечного масла с применением сульфокислотного полиамида в качестве катализатора / Т.Г.Филинскаѐ, О.В.Черваков, М.А.Ростокина, К.О.Герасименко //Харчова наука і 

технології. – Одеса: Одеська НАХТ, 2011. - №4(17)*. - С. 51 – 54. 4. Сульфокислотные полимерные катализаторы в реакциѐх этерификации жирных кислот / Т.Г. Филинскаѐ, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, В.А. Стрельникова, С.Н. Остапяк, А.А. Филинскаѐ // Вопросы химии и химической технологии. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2011. – № 3. – С. 41-48 5.Філінська Т.Г. Етаноліз жирних кислот і жировмісної сировини з використаннѐм гетерогенних кислотних каталізаторів / Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, В.В. Галабурда, Я.М. Кобельчук // Обладнаннѐ та технології харчових виробництв: 

темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 28 – С. 69-77. 6.Переробка жировмісної сировини з використаннѐм гетерогенних каталізаторів / Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, О.В. Цапко, А.О. Філінська // Вісник національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – 

№ 63. – с. 136-144. 7.Исследование термической стабильности рафинированного подсолнечного масла / Кушнир М.Л., Манк В.В., Черваков О.В., Филинскаѐ Т.Г., Бортницкий В.И., Комлѐкова Е.Н., Филинскаѐ А.А. // Вопросы химии и химической технологии. №2 – 2013. - С. 20-24. 8. Гліцероліз вторинної 

жирової сировини з використаннѐм гетерогенного сульфокислотного полімерного каталізатору / Філінська Т.Г., Черваков О.В., Герасименко К.О., Ткачова М.О., Філінська А.О. // Вопросы химии и химической технологии. №1 –2015. – С. 78-83.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.    Копитон В.О., Філінська Т.Г., Черваков О.В., Чернов П.а. Синтез та властивості біодизельного палива на основі жировмісної сировини / ІУ 

Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ і сучасні технології», 22 – 24 квітнѐ, Дніпропетровськ, 2009, С 157. 2.    Черваков О.В., Філінська Т.Г., Косачова Я.С., Філінська А.О. Використаннѐ харчових біологічно-активних добавок рослинного походженнѐ длѐ 

збагаченнѐ шоколадно-молочних глазурей / Програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, досѐгненнѐ і перспективи розвитку м’ѐсної , олію жирової та молочної галузей», 25 – 26 березнѐ 2014р., Київ НУХТ 2014, С. 130. 3.    Черваков О.В., Філінська Т.Г., 

Герасименко К.О., Філінська А.О.. Отриманнѐ моно- і діацилгліцеролів з використаннѐм гетерогенного сульфокислотного полімерного каталізатору / Програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, досѐгненнѐ і перспективи розвитку м’ѐсної , олію жирової та 

молочної галузей», 25 – 26 березнѐ 2014р., Київ НУХТ 2014, С. 131. 4.    Руденко М.Р. (студент), Філінська Т.Г., Філінська А.О., Черваков О.В. Одержаннѐ олій з нетрадиційної сировини методом екстракції / ІІ Всеукраїнська наукова конференціѐ (з міжнародноя участя) студентів вищих навчальних закладів І – 

ІУ рівнів акредитації «Наукова Україна», 23 – 24 травнѐ 2016 р. – С. 330 – 332.  5.    Chervakov O.V. New ionogenic polymer materials for electrochemical devices and heterogeneous «green» synthesis / O.V. Chervakov, K.O. Gerasimenko, M.V. Andriianova, T.G. Filinskaja, O.S. Sverdlikovskaya, V.I. Lysenko // Ukrainian-Polish 

scientific conference «Membrane and sorption processes and technologies». Abstracts. (Kyiv, December 1-3, 2014). – Kyiv: NaUKMA, 2014. – P. 18-24. 6.    Філінська Т.Г., Гордовенко М.О., Філінська А.О., Черваков О.В. Шоколадна молочна глазур функціонального призначеннѐ // Збірник тез доповідей ІІ 

Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018», 10 квітнѐ 2018, Дніпро, «Середнѐк Т.К.».- С.45-46. 7.Шатоба М.О., Філінська Т.Г., Філінська А.О. Розробка рецептури низькокалорійного майонезу з функціональним наповнявачем // 

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становленнѐ» (випуск 34), 11 груднѐ 2018, Тернопіль. – 2018. – 109 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.      Конспект лекцій з 
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"1Дніпропетровський національний університет, ім. О. 

Гончара, кафедра хімії та хімічної технології 

високомолекулѐрних сполук, 02.11.15 -29.04.16р., програма 

стажуваннѐ з дисципліни «Основи проектуваннѐ 

підприюмств з виробництва ВМС».  Довідка №89-400-180 від 

13.05.2016р. 2. Державне підприюмство «Дніпростандарт-

метрологіѐ», програма стажуваннѐ з дисципліни «Синтез та 

методи дослідженнѐ» 27.02.2017-28.08.2017, довідка про 

стажуваннѐ №000087 від 01.09.2017р. 3. Спільне 

підприюмство у формі закритого акціонерного товариства 

«Софрахім», програма стажуваннѐ з дисципліни «Технологіѐ 

виробництва ВМС», 27.02.2017-28.08.2017, довідка№7 від 

28.08.2017 р. 4. Державне підприюмство 

«Дніпростандартметрологіѐ», 20.06.2016-20.12.2016р., 

програма стажуваннѐ з дисципліни «Наукові дослідженнѐ за 

темоя магістерської роботи», довідка №000064 від 

21.12.2016р. 5. Товариство з обмеженоя відповідальністя 

«Агро-Україна», стажуваннѐ з дисциплін «Технологічне 

обладнаннѐ галузі; Технологічні розрахунки, облік і звітність 

галузі; Технолог

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Технологіѐ переробки полімерів, 

Кваліфікаціѐ: магістра з хімічної 

технології та інженерії

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: технологіѐ 

полімерних композиційних 

матеріалів, Тема дисертації: 

«Розробка еластомерних 

композицій із використаннѐм 

продуктів переробки 

амортизованих гумових виробів»

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: "1. Эффективность применениѐ измельченного вулканизата в эластомерных композициѐх с учетом адсорбции модифицируящих веществ на его 

поверхности/ Л.С. Голуб, Грицак О.А, Николенко Н.В., Хомяк В.И.,  Я.М. Ващенко // Вопросы химии и химической технологии, 2011. - №1. – С.42-48. 2. Дослідженнѐ впливу блокованих ізоціанатів 

на властивості гум длѐ конвеюрних стрічок // Л.С. Голуб,  Я.М. Ващенко, // Вопросы химии и химической технологии, 2013. - №1. – С.72-77. 3. Аналіз застосуваннѐ модифікаторів на основі 

фенолоформальдегідних смол длѐ обробки поверхні подрібненого вулканізату // Л.С. Голуб, Я.М.Ващенко, К.С.Голуб // Вопросы химии и химической технологии, 2013. - №3. – С.64-68. 4. 

Дослідженнѐ можливості застосуваннѐ фосфатидного концентрату у складі еластомерних матеріалів / Л.С. Голуб, Я.М.Ващенко, К.С.Голуб // Вопросы химии и химической технологии, 2013. - №5. – 

С.72-77. 5. Аналіз можливості застосуваннѐ фосфатидного концентрату у складі еластомерних матеріалів / Л.С. Голуб  Я.М. Ващенко, І.В. Ковтунник // Вопросы химии и химической технологии, 

2014. - №3. – С.70-75. "

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Вивченнѐ можливості застосуваннѐ 4,4'-дигідроксідифенілсульфону та його 

поліметилольного похідного у складі еластомерних матеріалів / Голуб К.С., Кобельчук Я.М., Ващенко Я.М., Голуб Л.С. // ІХ Українська наукова конференціѐ студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогоденнѐ», м.Вінницѐ, 2016, С.224 2. Дослідженнѐ можливості застосуваннѐ 

фосфатидного концентрату у складі еластомерних матеріалів / Степанова Т.А., Голуб Л.С., Ващенко Я.М., Черваков О.В. // ІХ Українська наукова конференціѐ студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогоденнѐ», м.Вінницѐ, 2016, С.262 3. Розробка систем стабілізаторів длѐ еластомерних 

матеріалів із використаннѐм фосфоліпідних продуктів / Голуб Л.С., Степанова Т.А., Ващенко Я.М., Черваков О.В.// Х Українська наукова конференціѐ студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогоденнѐ», м.Вінницѐ, 2017, С.224 4. Розробка нових модифікуячих добавок длѐ полімерних 

матеріалів із використаннѐм продуктів переробки рослинної сировини / Донченко А.Д., Голуб Л.С. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становленнѐ : тези допов. Міжнародна наукова інтернет-конференціѐ. – Тернопіль, 2018. – С.25-27 5. Розробка нових полімерних 

матеріалів із використаннѐм продуктів переробки рослинної сировини / Донченко А.Д., Голуб Л.С. Хіміѐ та сучасні технології : тези допов. ІX Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених.- Дніпро, 2019. – С.54; 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Основи проектуваннѐ хімічних виробництв» длѐ студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів з галузі знань 16-Хімічна та біоінженеріѐ за спеціальністя 161 – Хімічні технології та інженеріѐ 

за варіативноя спеціалізаціюя «Хімічна технологіѐ переробки деревини та рослинної сировини» / Укл. Я.М. Кобельчук, Л.С. Голуб. - Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 32 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за освітнім рівнем «Магістр» длѐ студентів спеціальності «161 Хімічні технології та 

інженеріѐ» вибірковий блок «Хімічні технології високомолекулѐрних сполук» / Укл. М.а.Кузьменко, Л.С. Голуб. - Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 44 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Основи проектуваннѐ підприюмств з виробництва високомолекулѐрних сполук» за освітнім рівнем 

«магістр» длѐ студентів спеціальності «161 Хімічні технології та інженеріѐ» вибірковий блок «Хімічні технології високомолекулѐрних сполук» / Укл. Л.С. Голуб. - Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 39 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним 

обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: Виробництво харчових тваринних жирів: Навчальний посібник / Л.С. Голуб, Л.Л. Руднюва, М.В. Луценко – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 

2016. – 170с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Наукові статті: "1. Эффективность применениѐ измельченного вулканизата в эластомерных 

композициѐх с учетом адсорбции модифицируящих веществ на его поверхности/ Л.С. Голуб, Грицак О.А, Николенко Н.В., Хомяк В.И.,  Я.М. Ващенко // Вопросы химии и химической технологии, 2011. - №1. – С.42-48. 2. Дослідженнѐ впливу блокованих ізоціанатів на властивості гум длѐ конвеюрних 

стрічок // Л.С. Голуб,  Я.М. Ващенко, // Вопросы химии и химической технологии, 2013. - №1. – С.72-77. 3. Аналіз застосуваннѐ модифікаторів на основі фенолоформальдегідних смол длѐ обробки поверхні подрібненого вулканізату // Л.С. Голуб, Я.М.Ващенко, К.С.Голуб // Вопросы химии и химической 

технологии, 2013. - №3. – С.64-68. 4. Дослідженнѐ можливості застосуваннѐ фосфатидного концентрату у складі еластомерних матеріалів / Л.С. Голуб, Я.М.Ващенко, К.С.Голуб // Вопросы химии и химической технологии, 2013. - №5. – С.72-77. 5. Аналіз можливості застосуваннѐ фосфатидного концентрату 

у складі еластомерних матеріалів / Л.С. Голуб  Я.М. Ващенко, І.В. Ковтунник // Вопросы химии и химической технологии, 2014. - №3. – С.70-75. "; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: робота у складі організаційного комітету/журі І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрѐмку «Хімічні технології та інженеріѐ» (2019 рік); Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної 

комісії та його заступника: У термін з 01.09.2011 по 02.06.2015рр. працявала заступником декану з навчальної роботи факультету ТВМС; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA (структурна 

складова частина Ювропейської федерації хімічної інженерії EFCE)

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 032186, дата видачі 15.12.2005, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №67-08/7 від 15.12.2005, 

спеціальність технологіѐ 

полімерних композиційних 

матеріалів;  дисертаціѐ за темоя: 

«Розробка еластомерних 

композицій із використаннѐм 

продуктів переробки 

амортизованих гумових виробів»

Хіміѐ мономерів (24 год), 

Основи проектуваннѐ 

хімічних виробництв (24 

год), Технологіѐ 

виробництва тваринних 

жирів (24 год), Синтез та 

методи дослідженнѐ (32 

год), Математичне 

моделяваннѐ (32 год), 

Застосуваннѐ ЕОМ в 

технології (24 год), Основи 

проектуваннѐ підприюмств з 

виробництва 

високомолекулѐрних сполук 

(48 год), Використаннѐ 

комп'ятерних технологій у 

виробництві та 

дослідженнѐх 

високомолекулѐрних сполук 

(16 год), Метрологіѐ та 

сертифікаціѐ продукції галузі 

(24 год)

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Кузьменко 

Світлана 

Миколаївна

Приватне підприюмство «Науково-виробнича фірма «СВК», з 

4 січнѐ 2016р. до 4 липнѐ 2016р. Програма стажуваннѐ з 

дисципліни «Технологіѐ мила і миячих засобів». 

Реюстраційний №150-а від 05.07.2016р. Дніпропетровський 

національний універ-ситет ім.Олесѐ Гончара, кафедра хімії 

та хімічної технології високомолекулѐрних солук, 27.02.2017-

27.04.2017, програма стажуваннѐ з дисципліни «Хіміѐ і 

фізика полімерів» Довідка № 89-400-189 від 28.04.2017р.

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2004, Спеціальність: 

Технологіѐ переробки полімерів, 

Кваліфікаціѐ: інженер - технолог - 

дослідник

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

хімічної технології 

високомолекулѐрних сполук; 

Науковий ступінь: кандидат 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність Хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

041222, дата видачі 26.02.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №1/02-

Д від 26.02.2015, кафедра хімічної 

технології високомолекулѐрних 

сполук

кандидат хімічних наук, диплом ДК 

052097, дата видачі 28.04.2009, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №49-07/1 від 28.04.2009, 

спеціальність Хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук; 

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Андріѐнова 

Марина 

Володимирівна

ДНУ, довідка про стажуваннѐ №89-400-26.  Стажуваннѐ з 

дисциплін «Устаткуваннѐ заводів з виробництв ВМС», 

«Технологіѐ та устаткуваннѐ ПП», «Спеціальні методи 

дослідженнѐ структури та властивостей ВМС» з 1.10.2015 по 

30.11.2015 наказ №647-к. Програма стажуваннѐ та звіт про її 

виконаннѐ.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2006, Спеціальність: 

Хiмiчна технологiѐ 

високомолекулѐрних сполук, 

Кваліфікаціѐ: інженер-технолог

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Смирнова 

Олена 

Володимирівна

Доцент кафедри електрохімічних та природоохоронних 

технологій, атестат 12ДЦ № 046135 від 25.02.2016 р.  Наказ 

№ 463-К ДВНЗ УДХТУ про індивідуальне підвищеннѐ 

кваліфікації від 09.11.2016р.  ДВНЗ УДХТУ, Staff Training 

Programme on Water Supply Systems and Wastewater 

Management within the framework of the Water Harmony 

project. Підвищеннѐ кваліфікації з дисциплін «Методологіѐ 

та організаціѐ наукових досліджень», «Основи наукових 

досліджень», «Водопідготовка», «Устаткуваннѐ хімічних 

виробництв», «Хіміѐ навколишнього середовища», 

«Мембранні технології», «Обладнаннѐ і проектуваннѐ в 

природоохоронних технологіѐх». Термін з 18.10.2016 по 

22.10.2016р. Сертифікат № 08-173 від 23.10.2016р.  

Підвищеннѐ кваліфікації на приватному підприюмстві 

приватна фірма «Континент» з дисциплін: «Електрохіміѐ в 

поліграфічних процесах», «Хімічні технології очищеннѐ та 

переробки промислових викидів» Термін з 22.10.2018 по 

24.12.2018р. Довідка № 19/2018 від 24.12.2018р.

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2003, Спеціальність: 

Технiчна електрохiмiѐ, Кваліфікаціѐ: 

магістра з хімічної технології та 

інженерії

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

електрохімічних та 

природоохоронних технологій; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Технічна електрохіміѐ

основні публікації за напрѐмом: Кошель, Н.Д. Определение обменных свойств анионита АН-2ФН методом компьятерной резистометрии / Н.Д. Кошель, Е.В. Смирнова, В.П. Буртоваѐ, С.А. Кошель // 

Вопросы химии и химической технологии. – 2018. – №. 5. – С. 23-30.

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: "Процеси перетвореннѐ та переносу речовини в електрохімічних системах і природо охоронних технологіѐх  номер угоди 23160399, 2016-2020, Відповідальний виконавець"; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. 

Смирнова, О.В. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з «Електрохіміѐ в поліграфічних процесах» студентам III курсу за напрѐмом 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», за професійним спрѐмуваннѐм на «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» денної та заочної форм 

навчаннѐ. Частина 2 / О.В. Смирнова, І. Д. Пініелле – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 31 с. 2.     Голеус, В.І. Методичні рекомендації з розробки, затвердженнѐ та переглѐду робочих програм навчальних дисциплін / В.І. Голеус, О.В. Смирнова, Р.В. Смотраюв , О.В. Груздюва, А.М. Демихівська, О.М. 

Шестакова - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 22 с. 3.     Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Технологічні дослідженнѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженеріѐ, вибірковий блок «Технічна електрохіміѐ», 

«Природоохоронні хімічні технології» Частина 2/ Смирнова О.В., Коток В.А. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018.– 12 с.  4.     Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Технологічні дослідженнѐ» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 – Хімічні 

технології та інженеріѐ, вибірковий блок «Технічна електрохіміѐ», «Природоохоронні хімічні технології» / Смирнова О.В., Поліщук Я.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с. 5.    Методичні рекомендації з розробки, затвердженнѐ та переглѐду робочих програм навчальних дисциплін / Укл.: Голеус В.І., 

Смирнова О.В., Смотраюв Р.В., Груздюва О.В. ? Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018.– 23 с.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 

Вчений секретар факультету технологій неорганічних речовин.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Кошель, Н.Д. Определение обменных свойств 

анионита АН-2ФН методом компьятерной резистометрии / Н.Д. Кошель, Е.В. Смирнова, В.П. Буртоваѐ, С.А. Кошель // Вопросы химии и химической технологии. – 2018. – №. 5. – С. 23-30.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним 

обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Природоохоронні хімічні технології. Процеси та апарати водопідготовки та очищеннѐ води. Частина І / Нефедов В.Г., Смирнова О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. 

– 307 с.

Доцент кафедри електрохімічних та 

природоохоронних технологій 

«Масообмінні процеси в анодно-
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кандидат технічних наук, диплом 
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Поліщук Яліѐ 

Валеріївна

1. ДВНЗ УДХТУ, Staff Training Programme on Water Supply 

Systems and Wastewater Management within the framework of 

the Water Harmony project. Підвищеннѐ кваліфікації з 

дисциплін «Методологіѐ та організаціѐ наукових 

досліджень», «Утилізаціѐ побутових та промислових 

відходів», «Водопідготовка», «Хімічні технології очищеннѐ та 

переробки промислових викидів», «Стратегіѐ сталого 

розвитку», «Хіміѐ навколишнього середовища». Термін з 

17.10.2016 по 23.10.2016 р. Сертифікат № 08-171 від 

21.10.2016р. 2. ДВНЗ УДХТУ, підвищеннѐ кваліфікації за 

професійноя програмоя  «Математичне моделяваннѐ та 

застосуваннѐ ЕОМ і комп’ятерних технологій у хімічній, 

біотехнологічній та харчових галузѐх промисловості». 

Термін з 16.01.2017 по 27.01.2017р. Свідоцтво № 12СПВ 

166516 від 27.01.2017р. 3. Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра 

хімічної техніки та промислової екології. Підвищеннѐ 

кваліфікації з дисциплін «Стратегіѐ сталого розвитку», «Хіміѐ 

навколишнього середовища», «Хімічні технології очищ

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 

Технічна електрохіміѐ, Кваліфікаціѐ: 

інженера-хіміка-технолога
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основні публікації за напрѐмом: 1. Maksyuta, Irina M. Effect of Nature of Modifying Additive on Electrochemical Characteristics of Electrodes Based on LiMn2O4 / Irina M. Maksyuta, Elena M. Shembel, 

Alexandr V. Markevich, Vasiliy Pisny, Ludmila Neduzko, Yuliya V. Polishchuk, Nelya Zaderey, Vlad I. Redko, Oleg B. Girin, Alexander Baskevich // The Electrochemical Society. – 2017. – Vol.81. – P.69-77. 

2. Apostolova R.D., Polishchuk Yu.V. MnO2 polymorphs in magnesium battery prototype in nonaqueous electrolytes: A mini-review. Voprosy khimii i khimicheskoi technologii. 2018. No 5. P. 76-86. 3. Redko V., 

Shembel E., Pastushkin T., Markevych A., Strakova Fedorkova A., Girin O., Kolomoiets O., Polishchuk Yu. Synergistic Effect of Innovating Electrode Technology and Eddy-Current Electromagnetic Impedance for 

Non-Destructive Testing are Resulting in Increasing Battery Power. ECS Transactions. 2018. V.87, No 1. Р. 275-284. 4. Yu. Polishchuk. Synthesized nanostructured FeS2 for Li-batteries application. Influence of 

Microstructure // Yu. Polishchuk, E. Shembel, Yu. Volfkovich, D. Reisner, A. Volfkovich // Materials Today: Proceedings, Vol. 6, Issue 2, 2019. pp. 48-55.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Markevych, O. V. High energy Li batteries with solid polymer electrolyte and cathode based on 

the spinel LiMn2O4 *Text+ / O.V. Markevych, Е.М. Shembel, O.V. Chervakov, I.M. Maksuta, O.V. Kolomoets, Yu.V. Polishchuk, N.D. Zaderey, V.M. Pysny, N.Yu. Koltsov // Nanotechnology and nanomaterials: Abstr. ofInt. Conf. (Chernivtsi, 23–26 August 2017). – Chernivtsi, (Ukraine), 2017. – С. 383. 2. Кolomoiets, O.V. 

Electrochemical properties of interface: Li electrode-solid polymer electrolyte *Тext+ / О.V. Kolomoets, Е.М. Shembel, O.V. Chervakov, A.V. Markevych, Yu.V. Polishchuk, I.V. Kirsanova, Koltsov N.Yu. // Nanotechnology and nanomaterials: Abstr. of Int. Conf. (Chernivtsi, 23–26 August 2017).– Chernivtsi, (Ukraine) 2017. – С. 381. 

3. Polishchuk, Yu.V. Electrochemical characteristics nano-FeS2 for Li-batteries. Influence of macrostructure *Тext+ / Yu.V. Polishchuk, Е.М. Shembel, D. Reisner, Yu.M. Volfcovich. // Nanotechnology and nanomaterials: Abstr. of Int. Conf. (Chernivtsi, 23–26 August 2017).– Chernivtsi, (Ukraine) 2017. – С. 250. 4. Polishchuk, Yu. 

Synthesized nanostructured FeS2 for Li-batteries application. Influence of Microstructure. *Тext+ // Yu. Polishchuk, E. Shembel, Yu. Volfkovich, D. Reisner, A. Volfkovich // 3nd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine «Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry»: (Kyiv, 18 April, 

2018). – Kyiv, (Ukraine) 2018.  5. Apostolova R. MnO2 Polymorphs in Magnesium Battery Prototype in Dry and Humid Non-aqueous Electrolytes: Mini Review. *Тext+ // R. Apostolova, Yu. Polishchuk, A .Savchenko // 3nd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine «Promising Materials and Processes 

in Applied Electrochemistry»: (Kyiv, 18 April, 2018). – Kyiv, (Ukraine) 2018. 6.Nefedov ,V.G. Influence of carbon nano-materials on electrotechnical characteristics of lead-acid batteries *Тext+ // Nefedov V.G., Polishchuk Yu.V., Goroz O.R. //XI International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” 

(ICEPOM-11): (Ivano-Frankivsk, 21 - 25May, 2018). – Ivano-Frankivsk, (Ukraine) 2018 7. V. Redko. Synergistic Effect of Innovating Electrode Technology and Eddy-Current Electromagnetic Impedance for Non-Destructive Testing are Resulting in Increasing Battery Power // V. Redko, E. Shembel, T. Pastushkin, A. Markevych, A. 

Strakova Fedorkova, O. Girin, O. Kolomoiets, Yu. Polishchuk // Advanced Batteries and Accumulators (A.B.A.-19), Brno, Czech Republic, August 26-29, 2018. – pp. 6-9. 8. Kirsanova. Features of Influence the Temperature on the Electrochemical Parameters of Li- Battery With Cathode Based on Polymer Sulfur. Impedance and 

Galvanostatic Cycling // I. Kirsanova, Yu. Polishchuk, E. Shembel, A. Strakova Fedorkova, V. Redko // Advanced Batteries and Accumulators (A.B.A.-20), Brno, Czech Republic, August 25-28, 2019. – pp. 30-35.  9. Yu. Polishchuk. Innovating Cathode Based on Polymer Sulfur for Stable and Safer Lithium-Sulfur Batteries // Yu. 

Polishchuk, E. Shembel, A. Strakova Fedorkova, V. Redko, N. Zaderey, T. Vergun, E. Zaginayko // Advanced Batteries and Accumulators (A.B.A.-20), Brno, Czech Republic, August 25-28, 2019. – pp. 37-41. 10. V. Redko. Conductivities of Powders Graphene, Graphite, Oxides, Sulfides, etc. of Electrode Materials are Critical 

Parameters for Efficiency Li Batteries. Non-Destructive Electromagnetic Testing. Electrochemical Properties // V. Redko, E. Shembel, T. Pastushkin, N. Zaderey, S. Davaryar, Yu. Polishchuk, I. Maksyuta, Yu. Pustovalov, A. Redko // Advanced Batteries and Accumulators (A.B.A.-20), Brno, Czech Republic, August 25-28, 2019. – pp. 59-

63.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни спеціальні розділи електрохімії длѐ студентів V курсу спеціальності 7.05130103 «Технічна електрохіміѐ» денної і заочної форми навчаннѐ // Укл.: Я.В. 

Поліщук – Дніпропетровськ: «УДХТУ», 2014. – 12 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Електрохімічна енергетика» студентів спеціальності 7,8.05130103 – Технічна електрохіміѐ денної і заочної форм навчаннѐ // Укл.: Я.В. Поліщук, І.М. Максята - Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2014. – 30 с. 3. Методичні рекомендації щодо розробленнѐ стандартів вищої освіти ДВНЗ УДХТУ // Укл.: Г.П. Марченко, Я.В. Поліщук, Р.В. Смотраюв – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 51 с. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Технологічні дослідженнѐ» за освітньо-

професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженеріѐ, вибірковий блок «Технічна електрохіміѐ», «Природоохоронні хімічні технології» / Смирнова О.В., Поліщук Я.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с. 5. Методичний посібник до виконаннѐ циклу 

лабораторних робіт по магніювим хімічних джерелам струму з дисципліни спеціалізації «Електрохімічна енергетика» длѐ магістрів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженеріѐ /Я.В. Поліщук, О.М. Шембель, О.В. Маркевич, О.В. Коломоюць, Н.Д. Задерей, І.М. Максята, І.В. Кірсанова – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2018. –56с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Maksyuta, Irina M. Effect of Nature of Modifying Additive on Electrochemical Characteristics of 

Electrodes Based on LiMn2O4 / Irina M. Maksyuta, Elena M. Shembel, Alexandr V. Markevich, Vasiliy Pisny, Ludmila Neduzko, Yuliya V. Polishchuk, Nelya Zaderey, Vlad I. Redko, Oleg B. Girin, Alexander Baskevich // The Electrochemical Society. – 2017. – Vol.81. – P.69-77. 2. Apostolova R.D., Polishchuk Yu.V. MnO2 polymorphs in 

magnesium battery prototype in nonaqueous electrolytes: A mini-review. Voprosy khimii i khimicheskoi technologii. 2018. No 5. P. 76-86. 3. Redko V., Shembel E., Pastushkin T., Markevych A., Strakova Fedorkova A., Girin O., Kolomoiets O., Polishchuk Yu. Synergistic Effect of Innovating Electrode Technology and Eddy-Current 

Electromagnetic Impedance for Non-Destructive Testing are Resulting in Increasing Battery Power. ECS Transactions. 2018. V.87, No 1. Р. 275-284. 4. Yu. Polishchuk. Synthesized nanostructured FeS2 for Li-batteries application. Influence of Microstructure // Yu. Polishchuk, E. Shembel, Yu. Volfkovich, D. Reisner, A. Volfkovich // 

Materials Today: Proceedings, Vol. 6, Issue 2, 2019. pp. 48-55.; 10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: NATO SPS 985148, № д. р. 3591 NATO SPS 985148 № д. р. 3591 project “Development of New Cathodes 

for Stable and Safer Lithium-Sulfur Batteries”/ Science for Peace and Security Programme. З 2016 року дотепер. https://nato-batteries.science.upjs.sk/; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інши
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основні публікації за напрѐмом: A. Nikiforova?, O. Kozhura, O. Pasenko Application of lime in two-stage purification of leaching solution of spent vanadium catalysts for sulfuric acid production.- 

Hydrometallurgy 172 (2017) р.51–59 A. Nikiforova, O. Kozhura, O. Pasenko Leaching of vanadium by sulfur dioxide from spent catalysts for sulfuric acid production.- Hydrometallurgy.- 2016 164 р.31–37 1. 

А.А.Пасенко, О.В.Кожура, Т.В. Чуйко, Б.В. Письменный Влиѐние примесей на эффективность экстракционной очистки урановых концентратов. // Вопросы химии и химической технологии.- 2013. – 

№ 5. – С. 110-115. 2. А.А.Пасенко, О.В.Кожура, Л.Е. Ищенко, Б.В. Письменный, Т.В. Чуйко Применение продукта гидролиза отходов полиакрилонитрила в гидрометаллургии урана // Вопросы химии 

и химической технологии, 2013. – № 2. – С. 89-92. 3.Кукурузенко К. І., Нікіфорова А. Я., Кожура О.В., Пасенко О. О. Вилученнѐ ванадія з відпрацьованих каталізаторів синтезу сірчаної кислоти. // 

Вопросы химии и химической технологии.- 2014. – № 3. – С. 84-88 4. Нікіфорова А. Я., Кожура О.В., Пасенко О. О. Вплив пероксиду водня на кислотне вилуговуваннѐ ванадія з відпрацьованих 

каталізаторів Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- 2015.- №1.-т. 73.- С16-21 5. Нiкiфорова А.Я., Кожура О.В., Пасенко O.О. Вилученнѐ ванадія та сульфатів лужних металів при 

переробці відпрацьованих каталізаторів.-Вісник НТУ «ХПІ” Серіѐ: "Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх № 62 (1171) 2015.- С131-138.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: A. Nikiforova?, O. Kozhura, O. Pasenko Application of lime in two-stage purification of leaching solution of spent 

vanadium catalysts for sulfuric acid production.- Hydrometallurgy 172 (2017) р.51–59 A. Nikiforova, O. Kozhura, O. Pasenko Leaching of vanadium by sulfur dioxide from spent catalysts for sulfuric acid production.- Hydrometallurgy.- 2016 164 р.31–37; 1. А.А.Пасенко, О.В.Кожура, Т.В. Чуйко, Б.В. Письменный Влиѐние 

примесей на эффективность экстракционной очистки урановых концентратов. // Вопросы химии и химической технологии.- 2013. – № 5. – С. 110-115. 2. А.А.Пасенко, О.В.Кожура, Л.Е. Ищенко, Б.В. Письменный, Т.В. Чуйко Применение продукта гидролиза отходов полиакрилонитрила в гидрометаллургии 

урана // Вопросы химии и химической технологии, 2013. – № 2. – С. 89-92. 3.Кукурузенко К. І., Нікіфорова А. Я., Кожура О.В., Пасенко О. О. Вилученнѐ ванадія з відпрацьованих каталізаторів синтезу сірчаної кислоти. // Вопросы химии и химической технологии.- 2014. – № 3. – С. 84-88 4. Нікіфорова А. Я., 

Кожура О.В., Пасенко О. О. Вплив пероксиду водня на кислотне вилуговуваннѐ ванадія з відпрацьованих каталізаторів Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- 2015.- №1.-т. 73.- С16-21 5. Нiкiфорова А.Я., Кожура О.В., Пасенко O.О. Вилученнѐ ванадія та сульфатів лужних металів при 

переробці відпрацьованих каталізаторів.-Вісник НТУ «ХПІ” Серіѐ: "Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх № 62 (1171) 2015.- С131-138.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: Артяхова Ю.П., Бовикін Б.О., Кожура О.В., Штеменко О.В. Хіміѐ р-елементів IV групи періодичної 

системи елементів. Програма методичні вказівки до вивченнѐ теми та завданнѐ длѐ сомопідготовки, проведеннѐ лабораторної роботи і контроля знань длѐ студентів І курсу технологічних спеціальностей Дніпропетровськ: УДХТУ.-1999.-22С. Штеменко О.В., Кожура О.В., Кольцова О.Г. Хіміѐ d-елементів. d-

елементи VI групи періодичної системи елементів. Програма методичні вказівки до вивченнѐ теми та завданнѐ длѐ сомопідготовки, проведеннѐ лабораторної роботи і контроля знань длѐ студентів І курсу технологічних спеціальностей Дніпропетровськ: УДХТУ.-2003.-14С. Смотраюв Р.В., Фролова Л.А., 

Кожура О.В. Методичні вказівки до оформленнѐ дипломних проектів Частина 1. Загальні положеннѐ. Вимоги до поѐснявальної записки длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ. Дніпропетровськ: УДХТУ.-2008.-52С.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Завідувач відділу комерціалізації науково-технічних розробок ДВНЗ «УДХТУ».; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: Кожура О.В., Никифорова А.Я., Пасенко А.А.Очистка ванадийсодержащих растворов от соединений мышьѐка VII Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Сучасні проблеми 

технології неорганічних речовин та ресурсозбереженнѐ» Дніпропетровськ.- 30 вереснѐ – 2 жовтнѐ 2015 Кожура О.В., Пасенко А.А., Письменний Б.В., Чуйко Т.В., Никифорова А.Я Влиѐние качества экстрагентов на эффективность экстракционной очистки урановых концентратов VIІ Научно-техническаѐ конфе-

ренциѐ студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы ѐдерно-топливного цикла», 17 маѐ 2013 р.: тези. доп. – Севастополь, 2013. – С. 13 Пасенко А.А., Салич М.В., Кожура О.В. Влиѐние примесей на эффективность экстракционной очистки урановых концентратов VI Міжнародна науково-

технічна конференціѐ студентів, аспіран-тів та молодих вче-них «Хіміѐ та сучас-ні технології», 24-26 квітнѐ 2013 р.: тези. доп. – Дніпро-петровськ, 2013. – С. 31-32. Исследование механизма окислениѐ кислых растворов fe2+ кислородом в присутствии соединений свѐзанного азота VII Міжнародна науково-

технічна конференціѐ «Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереженнѐ» Дніпропетровськ.-30 вереснѐ – 2 жовтнѐ 2015 р.- с.30 р В.Г. Верещак, А.А.Пасенко, Н.І. Завгороднѐ, Кожура О.В. Особливості отриманнѐ низькоагломерованого нанорозмірного діоксиду цирконія V 

Міжнародна наукова конференціѐ «Фізико-хімічні основи формуваннѐ і модифікації мікро - та наноструктур», 12-14 жовтнѐ 2011 р.: тези. доп. – Харків, 2011. – С. 70; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не 

менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: Нікіфорова А. Я., Кожура О.В., Пасенко О.О. Спосіб вилученнѐ ванадія з відпрацьованих каталізаторів синтезу сірчаної кислоти.- Пат. UA 109750 C2 України С01G 31/00 від 15.09.2014 Штеменко О.В. Бовикін Б.О., Кожура О.В., Черненко О.Г. 

Спосіб одержаннѐ порошкових кераміко-металевих матеріалів на основі ренія Пат. 17183А України, С22027/00 від 18.03.1997р Дерімова А.В., Кожура О.В. Спосіб одержаннѐ залізовмісного коагулѐнту.-Пат. на корисну модель №77256 від 11.02.2013; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, 

організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Постійний консультант з питань хімічної технології і хімічного аналізу та охорони навколишнього середовища ТВД «ПХЗ «Коагулѐнт» м.Пологи Запорізької області з 2009р Постійний 

консультант з питань хімічної технології і хімічного аналізу та охорони навколишнього середовища "ТОВ НВП «Хімпромет» м.Запоріжжѐ з 2012р; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Робота викладачем неорганічної хімії ДВНЗ УДХТУ протѐгом 7 років

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

024309, дата видачі 14.04.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/14-

Д від 14.04.2011, кафедра 

неорганічних речовин та екології

кандидат хімічних наук, диплом ДК 

007894, дата видачі 20.09.2000, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №4-07/7 від 20.09.2000, 

спеціальність Неорганічна хіміѐ; 

Хімічна технологіѐ рідкісних 

та розсіѐних елементів (510 

год.); Теоретичні основи 

технології рідкісних та 

розсіѐних елементів (270 

год); Екологіѐ (24 год.); 

Заповідна справа (90 год.);

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Макарченко 

Наталѐ Петрівна

"1) 108-hours рost-graduate training sessions in the framework 

of the Water Harmony project, which focused on the 

harmonisation of water related higher education with 

Norwegian and European Best Teaching Practices, (2011-2015, 

Norwegian University of Life Sciences, Os, Norway). Наказ ДВНЗ 

УДХТУ від 30.09.2016 №392-К. 2) 72-hours staff Training 

Programme on Water Supply Systems and Wastewater 

Management (2016, Ukrainian State of University of Chemical 

Technology, Dnipro, Ukraine). Наказ ДВНЗ УДХТУ від 

13.10.2016 №419-К. 3) Участь у науково-практичному 

семінарі ""Сучасні методи децентралізованих 

водопідготовки та водоочищеннѐ. Використаннѐ 

інноваційної інформації в освітньому процесі"" (12-14 

березнѐ 2018 року, м. Київ НТУУ ""КПІ ім. Ігорѐ 

Сікорського"", ТОВ НВО ""Екософт""; 4) Департамент екології 

та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, відділ природних ресурсів та 

дозвільної діѐльності управлінн дозвільної діѐльності та 

економіки природокористуваннѐ. Стажуваннѐ з дисципліни 

""Маловідходні технології неорганічних речовин та екологіѐ 

галузі"" (01.12.18-31.05.19). Довідка 3-3807/0/261-19 від 

07.06.2019 р."

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1994, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ неорганічних 

речовин, Кваліфікаціѐ: Інженер-хімік-

технолог

Вчене званнѐ: доцент; Науковий 

ступінь: кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.01- 

Технологіѐ неорганічних 

речовин, Тема дисертації: 

Одержаннѐ оксиду заліза 

хімічним збагаченнѐм 

залізовмісних концентратів

основні публікації за напрѐмом: Hlopitskiy A.A.,. Makarchenko N.P. Hydrothermal Synthesis of Steady-State Zirconium (IV) Oxide // Chemical and Materials Engineering, 2014. – Vol. 2, pp.44 - 46. 

DOI:10.13189/cme.2014.020204. Наукові статті: 1)       Хлопицький О.О., Макарченко Н.П. Перспективи розвитку переробки твердих шлакових відходів теплових електростанцій у готові продукти / 

Праці Одеського політехнічного університету. 2013.– Том №3(42), С. 91-93. 2)       Хлопицький О.О., Макарченко Н.П., Фролова Л.А. Отриманнѐ оксихлориду цирконія з природної сировини / Збірник 

праць «Дніпродзержинського технічного університету». – 2013. – №1(21). С. 16-21. 3)       Хлопицький О.О, Верещак В.Г., Носов К.М., Федотовський А.Ф., Макарченко Н.П. Лужний метод розкриттѐ 

циркону / Хімічна промисловість України. – 2013. – №3. С. 43-48. 4)       Хлопицкий А.А., Макарченко Н.П. Перспективы утилизации золошлакових отходов тепловых электростанций // Universum: 

Технические науки: электрон. научн. журн. 2013. № 1 (1). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/790. 5)        Іванченко А.В., Волошин М.Д., Галоньова І.В, Макарченко Н.П. Застосуваннѐ 

сульфату заліза (II) FeSO4*78H2O длѐ очищеннѐ стічних міських вод від фосфатів / Збірник праць «Дніпродзержинського технічного університету». – 2010. – № 2, С. 206-209.

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1) член організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» в 2016-2017 навчальному році та 2017-2018 навчальному році; 2) 

відповідальний секретар ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» в 2018-2019 навчальному році; 3) член предметно-методичної комісії ІІ туру Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ УДХТУ з хімії у 2018-2019 навчальному році.; 4) наѐвність виданих 

навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1)                 Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу «Технологіѐ вилученнѐ благородних та платинових, рідкісних і розсіѐних металів з вторинної сировини та екологіѐ галузі» спеціальності 6.05130101-“Хімічні технології рідкісних, розсіѐних 

елементів та матеріалів на їх основі” длѐ студентів ІV – V курсів денної та заочної форм навчаннѐ // Укл.: О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко. – ДВНЗ УДХТУ: Дніпропетровськ, 2013. – 30 с. 2)              Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Хіміѐ та технологіѐ кондиціяваннѐ води», галузь 

знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологіѐ», спеціалізаціѐ «Екологіѐ, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуваннѐ» длѐ студентів денної та заочної форми навчаннѐ/Укл.: Н.П. Макарченко, О.О. Хлопицький, Н.Г.Борисова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 17 с. 

3)                 Методичні вказівки і завданнѐ длѐ самостійної роботи з курсу «Вступ у технологія неорганічних речовин», спеціальності 6.05130101-“Хімічні технології неорганічних речовин” длѐ студентів II – III курсів денної та заочної форм навчаннѐ. Укл.: О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко – УДХТУ: 

Дніпропетровськ, 2013. – 10 с. 4)                 Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з курсу «Технологіѐ очищеннѐ газових викидів” спеціальності 101 «Екологіѐ», студентам денної і заочної форм навчаннѐ //Укл.: О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко,. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 10 с. 5)                 Методичні 

вказівки длѐ самостійної роботи з курсу «Хімічна технологіѐ вилученнѐ благородних, платинових металів та екологіѐ галузі» за напрѐмом підготовки 6.051301 – Хімічна технологіѐ (Блок: Хімічні технології рідкісних, розсіѐних елементів та матеріалів на їх основі ) длѐ студентів ІV – V курсів денної та заочної 

форм навчаннѐ // Укл.: О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко - УДХТУ: Дніпро, 2017. – 7 с.; 7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: 1. Вчений секретар спеціалізованої вченої 

ради Д 08.078.02 при ДВНЗ УДХТУ з 2010 р. по теперішній час. 2. Офіційний опонент при захисті кандидатської дисертаційної роботи Вецнер Ялани Ігорівни на тему: «Технологіѐ NPCa-добрив та використаннѐм карбаміду та фосфоритів з низькім вмістом фосфору (V) оксиду» за спеціальністя 05.17.01 - 

технологіѐ неорганічних речовин, захист відбувсѐ 29 груднѐ 2015 року.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. О.О. 

Хлопицький, А.С. Савенков, Н.П. Макарченко. Розробка природоохоронної технології переробки золо-шлакових відходів паливно-енергетичного комплексу. ІV Міжнародний конгрес. «Environment protection. Energy saving. Sustainable environmental management EPESSEM'2016», С. 151. (Україна, Львів, 

Національний університет «Львівська політехніка», 21 вереснѐ – 23вереснѐ 2016р.). 2. Дречевич, В.Р. Щавлево-кислотне вилуговуваннѐ заліза з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів / Дречевич В.Р., Хлопицький О.О., Макарченко Н.П., Півоваров О.А. // Хіміѐ та сучасні технології: тези доп. VIІІ Міжнар. 

наук.-техніч. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 86. 3. Дречевич, И.Р. Интеграциѐ современного програмного обеспечениѐ по моделирования и оптимизации процес сов водоснабжениѐ и водоотведениѐ в учебный процесс / Дречевич 

И.Р., Груздева Е.В., Макарченко Н.П. // Хіміѐ та сучасні технології: тези доп. VIІІ Міжнар. наук.-техніч. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 120-121. 4. Воробйова В.К. Cучасні наповнявачі із золо-шлакових відходів длѐ будівельної галузі / В.К. 

Воробйова, О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко, А.С. Савенков // VIII Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів і аспірантів та молодих вчених, «Хіміѐ та сучасні технології», (Україна, Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). Т.1, С. 71-72. 5. Біленко В.О. Дослідженнѐ нітратної активації золошлакових відходів 

ТЕС / В.О. Біленко, О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко, А.С. Савенков // VIII Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів і аспірантів та молодих вчених, «Хіміѐ та сучасні технології», (Україна, Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017р.). Т.1, С. 37-38. 6. Bilenko V. Prospects of using fly ash in agriculture *Текст+ / V. 

Bilenko, A. Khlopytskyi, N. Makarchenko, A. Savenkov // VIII Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів і аспірантів та молодих вчених, «Хіміѐ та сучасні технології», (Україна, Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017р.). Т.1, С. 16-17. 7. Воробйова В.К Перспективи одержаннѐ мінеральних добрив із відходів 

теплоелектростанцій. / Воробйова В.К., анжула К.А., Хлопицький О.О., Савенков А.С., Макарченко Н.П. // XX Українська конференціѐ з неорганічної хімії: тези доповідей. – Дніпро, 2018. – С.198.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1.                  Патент 118617 Україна, МПК (2017.01) В03В 7/00, В03В 5/28 (2006.01). Спосіб фракційної переробки золо-шлакових відходів теплових електростанцій / Хлопицький О.О., Немировський А.В., 

Савенков А.С., Макарченко Н.П. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім. – технол. ун-т”. - № u 2017 03882; заѐвл. 19.04.17, опубл. 10.08.17 р., Бял. № 15. 2.                  Патент

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

010004, дата видачі 17.02.2005, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №1/08-

D від 17.02.2005, кафедра технології 

неорганічних речовин та екології

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 005578, дата видачі 12.01.2000, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №26-

08/1 від 12.01.2000, спеціальність 

(05.17.01) Технологіѐ неорганічних 

речовин; 

"1) Хімічна технологіѐ 

мініральних добрив (24 год.) 

2) Водопідготовка (16 год.) 3) 

Маловідходні технології 

неорганічних речовин та 

екологіѐ галузі (16 год.) 4) 

Хіміѐ та технологіѐ 

кондиціяваннѐ води (40 

год)."

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Бутиріна Тетѐна 

Ювгенівна

1.Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

інженерної екології та охорони праці з 03 лятого по 03 

липнѐ та з 03 вереснѐ по 03 жовтнѐ 2014 р., довідка № 

70/1.12 від 03.10.2014 . 2. Staff Training Programme on Water 

Supply Systems and Wastewater Management within the 

framework of the Water Harmony project з 17 жовтнѐ по 23 

жовтнѐ 2016 р. Сертифікат № 08-159 від 23.10.2016. 3. ЧДТУ з 

19.12.16 по 19.06.17, дов. №1216/01-02 від 14.07.17. 4. ДДТУ 

з 19.12.16 по 19.06.17, дов. №13/813/17 від 19.06.17

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1996, Спеціальність: 

Технічна електрохіміѐ, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-хімік, технолог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

технології неорганічних речовин 

та екології; Науковий ступінь: 

кандидат хімічних наук, Наукова 

спеціальність: (02.00.05) 

Електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Електроосадженнѐ хрому з 

розчинів Сr(III). Кінетичні 

закономірності, вплив 

полімерних добавок

основні публікації за напрѐмом: 1. Protsenko V.S., Gordiienko V.O.,.Butyrina T.E, Vasil’eva E.A., Danilov F.I. Hard chromium electrodeposition from a trivalent chromium bath containing water-soluble polymer 

// Turkish Journal of Chemistry. 2014. V.38. №1.– p. 50-55  2. Belov, A.V., Nichvoloda, V.M., Kolodyazhny, M.V., Burmistrov K.S, Butyrina, T.E., Murashevych, B.V. Redox potentials of quinoid systems of quinoline 

series // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2017. № 1. – р. 4-10. 3. Frolova, L., Pivovarov, A., Butyrina, T. Synthesis of pigments in Fe2O3-Al2O3-CoO by co-precipitation method // Pigment and Resin 

Technology. 2017. V.46. №5.– p. 356-361. 4. Frolova, L.A., Derimova, A.V., Butyrina, T.E., Savchenko, M.O. An investigation of the mechanism magnetite precipitation using ammonium carbonate // Eurasian 

Chemico-Technological Journal. – 2018. – V 20, № 3– P. 223-228. 5. Frolova, L.A., Derimova, A.V., Butyrina, T.E. Structural and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesis Using Contact Non-

Equilibrium Plasma // Acta Physica Polonica Series. – 2018. – V 133, № 4. – Р.:1021-1023.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Protsenko V.S., Gordiienko V.O.,.Butyrina T.E, Vasil’eva E.A., Danilov F.I. Hard chromium electrodeposition from a 

trivalent chromium bath containing water-soluble polymer // Turkish Journal of Chemistry. 2014. V.38. №1.– p. 50-55  2. Belov, A.V., Nichvoloda, V.M., Kolodyazhny, M.V., Burmistrov K.S, Butyrina, T.E., Murashevych, B.V. Redox potentials of quinoid systems of quinoline series // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2017. 

№ 1. – р. 4-10. 3. Frolova, L., Pivovarov, A., Butyrina, T. Synthesis of pigments in Fe2O3-Al2O3-CoO by co-precipitation method // Pigment and Resin Technology. 2017. V.46. №5.– p. 356-361. 4. Frolova, L.A., Derimova, A.V., Butyrina, T.E., Savchenko, M.O. An investigation of the mechanism magnetite precipitation using 

ammonium carbonate // Eurasian Chemico-Technological Journal. – 2018. – V 20, № 3– P. 223-228. 5. Frolova, L.A., Derimova, A.V., Butyrina, T.E. Structural and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesis Using Contact Non-Equilibrium Plasma // Acta Physica Polonica Series. – 2018. – V 133, № 4. – Р.:1021-

1023.; 1. Белов, А.В. Окислительно-восстановительные потенциалы хиноидных систем хинолинового рѐда / А.В. Белов, В.М. Ничволода, М.В. Колодѐжный, К.С. Бурмистров, Т.Е. Бутырина, Б.В. Мурашевич // Вопросы химии и химической технологии. – 2017. – № 6. – С. 4-11. 2. Protsenko V.S., Bobrova L.S., 

Butyrina T.E., Danilov F.I. Hydrogen evolution reaction on Cr–C electrocatalysts electrodeposited from a choline chloride based trivalent chromium plating bath // Vorposy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. – . № 1. – P. 61-66. 3. Frolova L. A., Pivovarov A. A, Butyrina. T. E., Tsepich E.G. Purification of wastewaters, 

containing chromium, by a sorbent based on blast furnace slag // Journal of Water Chemistry and Technology. 2015. V.37. № 4. – р. 185-190. 4. Frolova, L., Butyrina, T., Galivets, Y. Pigments based on blast furnace slag from waste water// International Conference Essays of Mining Science and Practice, RMGET 2019. V. 109 

(Conference Paper). Номер статті 000252019. 5. Tynyna, S.a, Chobotko, I.b,Frolova, L.c, Butyrina, T.c Modeling of influence of stresses on indicators of resistance of mining rocks to mechanical destruction // International Conference Essays of Mining Science and Practice, RMGET 2019. V. 109 (Conference Paper). Номер статті 

001042019.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Бутиріна Т.Ю. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Організаціѐ управліннѐ в екологічній діѐльності» длѐ студентів за спеціальністя 101 «Екологіѐ» / Т.Ю. Бутиріна, Л.А. Фролова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

037808, дата видачі 14.02.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/02-

D від 14.02.2014, кафедра технології 

неорганічних речовин та екології

кандидат хімічних наук, диплом ДК 

040248, дата видачі 15.03.2007, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №17-07/8 від 15.03.2007, 

спеціальність (02.00.05) 

Електрохіміѐ; 

Екологіѐ (16), Грунтознавство 

(32), Методи виміряваннѐ 

пааметрів стану довкіллѐ 

(32), Організаціѐ та 

управліннѐ в 

природоохоронній 

діѐльності (32), Метрологіѐ, 

стандартизаціѐ та 

сертифікаціѐ матеріалів та 

виробів (24)
Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Груздюва Олена 

Володимирівна

"1)Програма відкритого дистанційного курсу «Технології 

розробки дистанційного курсу» (8 тижнів, 72 год). 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет. Проблемна лабораторіѐ дистанційного 

навчаннѐ.Сертифікат від 10 квітнѐ 2018 2) Дистанційний курс 

""Управліннѐ водними ресурсами"" Свідоцтво 12СПК782732 

від 22.04.2018 реюстр.№ 23274. Наказ Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет від 

12.02.201812. №57-К 3) Програма відкритого дистанційного 

курсу «Тьятор дистанційного та змішаного навчаннѐ» (7 

тижнів, 72 год). Харківський національний автомобільно-

дорожній університет. Проблемна лабораторіѐ 

дистанційного навчаннѐ. Сертифікат тьятора від 21 травнѐ 

2018 4) 72-hours staff Training Programme on Water Supply 

Systems and Wastewater Management (2016, Ukrainian State of 

University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine). Наказ 

ДВНЗ УДХТУ від 13.10.2016 №419-К. 5) 108-hours іtaff Training 

Programme on harmonization of water-related higher education 

between Ukraine, China, Sri Lanka, Poland

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2021, Спеціальність: 

Екологіѐ; Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1999, Спеціальність: Хіміѐ, 

Кваліфікаціѐ: магістр; Диплом 

магістра видано закладом: 

Дніпропетровський державний 

університет, Рік закінченнѐ: 1999, 

Спеціальність: Хіміѐ, Кваліфікаціѐ: 

магістра

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

технології неорганічних речовин 

та екології; Науковий ступінь: 

кандидат хімічних наук, Наукова 

спеціальність: (02.00.05) 

Електрохіміѐ, Тема дисертації: 

«Електрохімічна система Pb(II) 

метансульфонат – PbO2»

основні публікації за напрѐмом: 1. Оценка влиѐниѐ различных инструментов образовательного процесса на качество подготовки студентов в разрезе международного проекта «Water Harmony 

Eurasia-II». Груздева Е.В., Федулова С.А., Смотраев Р.В.,ISSN2415-3974. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2017, №2(6), с.121-127.  2.    Calculation of kinetic parameters of amino-formaldehyde polymers 

formation in the presence of calcium ions / V.V. Arhipova, R.V. Smotraiev, O.V. Gruzdeva. - Odes’kyi Politechnichny Universytet. Pratsi. – 2016. – Issue 1. V.48. – pp. 89-96. 3. Интеграциѐ современного 

програмного обеспечениѐ по моделирования и оптимизации процессов водоснабжениѐ в учебный процесс. Груздюва Е.В., Дречевич И.Р., Макарченко Н.П. Материалы V международного водного 

форума «Водные ресурсы и климат» 5-6 октѐбрѐ 2017, Республика Беларусь, Минск, Том 2, С. 32-36.  4. Технологиѐ применениѐ комплексонов в жидких удобрениѐх и их роль в воде и в почве. 

Груздева Е. В., Архипова В.В., Бучинскаѐ А.В., Кульчинскаѐ А.C. Selected publications from the Water Harmony project: Water Research and Technology, 2015. – Р. 65-70. 5. Кислотно-основные свойства 

поверхности сферически гранулированных сорбентов на основе гидратированных оксидов циркониѐ и аляминиѐ. Сорочкина Е.А.,Смотраев Р.В.,Калашников Я.В., Груздева Е.В. Вопросы химии и 

химической технологии. – 2013. – №6. – C. 102–104.

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: 1. Project number 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Harmonising water related graduate education (Water Harmony). (11/2015-10/2018). 2. Project 

CPEA-2015/10036 Water Harmony - Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II). (01/2016-12/2021). 3. Project number CPEA-2011/10002 Development of three study modules in water management and technology for Ukraine, Byelorussia, Kazakhstan and Tajikistan harmonised with 

Norway ("Water Harmony"). (12/2011-10/2015); 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Медведюва, А.О. Виготовленнѐ та 

нанесеннѐ рідких комплексних халатних добрив на носії різного походженнѐ / А.О.Медведюва, О.В. Груздюва, О.С. Матросов // зб. тез. V Міжнар. конфер. студ., аспір. та молодих вч. з хімії та хіміч. Технол.(9-11 квітнѐ 2014 р.). - Київ. - С. 56. 2. Груздюва, О.В. Синтез та спектроскопічне визначеннѐ Cu-вмісного 

комплексу на основі триазолу / О.В. Груздюва, М.А. Веріна, О.С. Матросов // зб. тез. V Міжнар. конфер. студ., аспір. та молодих вч. з хімії та хіміч. Технол.(9-11 квітнѐ 2014 р.). - Київ. - С. 25 3. Gruzdeva, O. Investgation of growth stimulating properties of plasma-chemical activated water solutions of mineral fertilizers 

/ O. Gruzdeva, A. Pivovarov // Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереженнѐ: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-техн. конфер. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 88. 4. Gruzdeva, O. Synthesis of biometals complex compounds with 4-aminotriasole / O. Gruzdeva, A. Pivovarov // Сучасні проблеми 

технології неорганічних речовин та ресурсозбереженнѐ: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-техн. конфер. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 89. 5. Мельникова, а.О. Властивості мінеральних добрив на основі хелатів металів на воді, що оброблена контактноя нерівноважноя плазмоя // а.О.Мельникова, 

О.В.Груздюва, О.А. Півоваров // Хіміѐ та сучасні технології : зб. тез. VІІ Міжнар. конфер. студ., аспір. та молодих вч. з хімії та хіміч. технол. (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.). – Дніпропетровськ. – С. 45-46. 6. Дречевич, И.Р. Интеграциѐ современного програмного обеспечениѐ по моделирования и 

оптимизации процес сов водоснабжениѐ и водоотведениѐ в учебный процесс / Дречевич И.Р., Груздева Е.В. // Хіміѐ та сучасні технології: тези доп. VIІІ Міжнар. наук.-техніч. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 120-121.  7. Парфьонова Л.А. 

Спосіб отриманнѐ висококонцентрованого рідкого мінерального добрива на основі халатів металів з додаваннѐм солей церія (ІІІ) / Парфьонова Л.А., Груздюва О.В.// XX Українська конференціѐ з неорганічної хімії: тези доповідей. – Дніпро, 2018. – С.222.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у 

періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Оценка влиѐниѐ различных инструментов образовательного процесса на качество подготовки студентов в разрезе международного проекта «Water 

Harmony Eurasia-II». Груздева Е.В., Федулова С.А., Смотраев Р.В.,ISSN2415-3974. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2017, №2(6), с.121-127.  2.    Calculation of kinetic parameters of amino-formaldehyde polymers formation in the presence of calcium ions / V.V. Arhipova, R.V. Smotraiev, O.V. Gruzdeva. - Odes’kyi 

Politechnichny Universytet. Pratsi. – 2016. – Issue 1. V.48. – pp. 89-96. 3. Интеграциѐ современного програмного обеспечениѐ по моделирования и оптимизации процессов водоснабжениѐ в учебный процесс. Груздюва Е.В., Дречевич И.Р., Макарченко Н.П. Материалы V международного водного форума 

«Водные ресурсы и климат» 5-6 октѐбрѐ 2017, Республика Беларусь, Минск, Том 2, С. 32-36.  4. Технологиѐ применениѐ комплексонов в жидких удобрениѐх и их роль в воде и в почве. Груздева Е. В., Архипова В.В., Бучинскаѐ А.В., Кульчинскаѐ А.C. Selected publications from the Water Harmony project: Water 

Research and Technology, 2015. – Р. 65-70. 5. Кислотно-основные свойства поверхности сферически гранулированных сорбентов на основе гидратированных оксидов циркониѐ и аляминиѐ. Сорочкина Е.А.,Смотраев Р.В.,Калашников Я.В., Груздева Е.В. Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – 

№6. – C. 102–104.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): 1. Постійний консультант з питань з питань розробки технологій та виробництва високоефективних хелатних 

добрив, впливу добрив на навколишню середовище ТОВ «НВК «Квадрат». 61001, Україна, м. Харків. З 2014 рр. 2. Консультант з питань охорони водних ресурсів та моніторингу NGO «Dnieper natural Inspectorate», Дніпро, Україна. м. Дніпро. З 2017 рр.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1.    Методичні вказівки до оформленнѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «магістр». Частина 1. Загальні положеннѐ. Вимоги до поѐснявальної записки длѐ студентів спеціальності 101 «екологіѐ» денної і заочної форм навчаннѐ / Р.В. Смотраюв, О.В. 

Груздюва. // Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с. 2.    Методичні вказівки да виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 101 «екологіѐ» денної і заочної форм навчаннѐ / Р.В. Смотраюв, О.В. Груздюва, Н.Я. Ільченко. // Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 

60 с. 3.    Методичні вказівки да виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 «хімічні технології та інженеріѐ» блок «хімічні технології неорганічних речовин» / Р.В. Смотраюв, О.В. Груздюва // Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 57 с. 4.    Методичні 

вказівки да виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 «хімічні технології та інженеріѐ» блок «хімічні технологіі рідкісних розсіѐних елементів та матеріалів на їх основі» / Р.В. Смотраюв, О.В. Груздюва // Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 56 с. 

5.    Методичні вказівки до лабораторного практикуму: Спектрофотометричні методи визначеннѐ концентрації домішок у питній воді з дисциплін «Водопідготовка» та «Теоретичні основи хімії та технологіѐ води» специальностей: «Хімічна технологіѐ неорганічних речовин», «Хімічна технологіѐ рідкісних 

розсіѐних елементів та материалів на їх основі» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: О.В. Груздюва, Р.В. Смотраюв. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 64с. 6. Методичні вказівки до лабораторного практикуму: Спектрофотометричні методи визначеннѐ концентрації неорганічних домішок у 

воді з дисципліни «Очистка стічних вод» спеціальності: «Екологіѐ та охорона навколишнього середовища» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: О.В. Груздюва, Р.В. Смотраюв. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 56с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи 

електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1.    Монографіѐ: Selected publications from the Water Harmony project: Water Research and Technology. - Water Harmony 

project, 2015. - 323 с. ISBN 978-82-999978-1-2; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобу
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основні публікації за напрѐмом: 1. Frolova L. Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O / L. Frolova , A. Derimova, A. Khlopytskyi, Y. Galivets, M. Savchenko // Eastern European journal 

of enterprise technologies .–Vol 5, N 6 (83) (2016)-P.55. 1. Smotraiev R.V., Sorochkina E.O., Dzuba A.V., Galivets Y.D. Sorbents Basedon xerogels of zirconium, aluminium and manganese oxigydroxides./ Odeskyi 

Politechnichnyi Universitet. Pratsi 1 (48), 81-88, 2016/ 2. Смотраев Р.В., Фролова Л.А., Усатяк А.И., Галивец Я.Д. Исследование процеса восстановлениѐ Fe3+ до Fe2+ при переработке жидких 

железосодержащих отходов/ Вопросы химии и хим. технологии; №3 , 2008, С.79-82. 3. Пархоменко В.Д., Колодѐжный А.Т., Мельников Б.И.,Галивец Я.Д. Кинетика образованиѐ высокодисперсного 

железного порошка при плазмохимическом разложении пенракарбонила железа./ Порошковаѐ металлургиѐ.-Киев: Наукова думка, 1991, №4. 4. Пархоменко В.Д., Колодѐжный А.Т., Галивец Я.Д., 

Похолок К.В. Исследование поверхности ультрадисперсных порошков железа методом мессбауэровской спектроскопии./ Порошковаѐ металлургиѐ.-Киев: Наукова думка, 1990.-№2. 5. Пархоменко 

В.Д., Колодѐжный А.Т., Барановский С.А., Галивец Я.Д., Маркело В.Е, Высокотемпературный синтез дисперсных ферромагнитных оксидов железа./Вопросы химии и химической технологии. Вища 

школа, 1988,-Вип.87.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Frolova L. Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O / L. Frolova , A. Derimova, A. 

Khlopytskyi, Y. Galivets, M. Savchenko // Eastern European journal of enterprise technologies .–Vol 5, N 6 (83) (2016)-P.55.; 1. Smotraiev R.V., Sorochkina E.O., Dzuba A.V., Galivets Y.D. Sorbents Basedon xerogels of zirconium, aluminium and manganese oxigydroxides./ Odeskyi Politechnichnyi Universitet. Pratsi 1 (48), 81-88, 

2016/ 2. Смотраев Р.В., Фролова Л.А., Усатяк А.И., Галивец Я.Д. Исследование процеса восстановлениѐ Fe3+ до Fe2+ при переработке жидких железосодержащих отходов/ Вопросы химии и хим. технологии; №3 , 2008, С.79-82. 3. Пархоменко В.Д., Колодѐжный А.Т., Мельников Б.И.,Галивец Я.Д. Кинетика 

образованиѐ высокодисперсного железного порошка при плазмохимическом разложении пенракарбонила железа./ Порошковаѐ металлургиѐ.-Киев: Наукова думка, 1991, №4. 4. Пархоменко В.Д., Колодѐжный А.Т., Галивец Я.Д., Похолок К.В. Исследование поверхности ультрадисперсных порошков 

железа методом мессбауэровской спектроскопии./ Порошковаѐ металлургиѐ.-Киев: Наукова думка, 1990.-№2. 5. Пархоменко В.Д., Колодѐжный А.Т., Барановский С.А., Галивец Я.Д., Маркело В.Е, Высокотемпературный синтез дисперсных ферромагнитных оксидов железа./Вопросы химии и химической 

технологии. Вища школа, 1988,-Вип.87.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник декана факультету технології 

неорганічних речовин 1994-1998р.р.  2. Декан факультету технології неорганічних речовин 1998-2009р.р.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): 1. Наукове консультуваннѐ 

підприюмства протѐгом шести років з питань аналізу хімічних сполук та металевих сплавів. (Підприюмство ПП «ІНКОПЛЯС», м.Дніпро, ЮДРПОУ 31458854).; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 1. Практична робота на підприюмстві хіміко-металургійного профіля впродовж шести років. Вирішеннѐ питань аналізу хімічних сполук та металевих сплавів. (Підприюмство ПП «ІНКОПЛЯС», м. Дніпро; ЮДРПОУ 31458854).; 2) наѐвність одного 

патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Способ получениѐ порошка длѐ носителѐ магнитной записи. Пархоменко В.Д., Колодѐжный А.Т. Галивец Я.Д. и др.. 

А.с. СССР №1586017, 1990. 2. Способ получениѐ порошка железа. Пархоменко В.Д., Колодѐжный А.Т., Галивец Я.Д. и др.. А.с. СССР №1568524, 1990. 3. Способ получениѐ высокодисперсных порошков металлов и сплавов. Пархоменко А.Т., Колодѐжный А.Т., Галивец Я.Д. и др.. А.с. СССР №1346467, 1987. 4. 

Способ протѐжки заготовок круглого сечениѐ. Друѐн В.И, Галивец Я.Д. и др.. А.с. СССР №871957, 1981. 5. Рабочаѐ жидкость длѐ роликових механизмов свободного хода станов холодной прокатки труб. Грудев А.П., Галивец Я.Д. и др.. А.с. СССР №876699, 1981.; 10) участь у міжнародних наукових та/або 
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речовин (додаткові розділи) 

(48 год.)"

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Архипова 

Вікторіѐ 

Вікторівна

"1) 120 - год. Підвищеннѐ квалифікації з дисциплін 

""метеорологіѐ та кліматологіѐ"", ""основи проектуваннѐ 

природоохоронних технологій"", ""геологіѐ"" (2016, 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний 

університет), свідоцтво про підвищеннѐ квалифікація ПК № 

00493675/048130-16. 2) 46-hours staff training course which is 

focused on the harmonisation of water related higher education 

(December 10-16, 2017, University of Warmia and Mazury in 

Olsztyn, Poland). Наказ ДВНЗ УДХТУ від 24.11.2017 №537-К. 

3)108-годинний курс з ""математичного моделяваннѐ в хімії 

і хімічної технології"" (2017, ДВНЗ УДХТУ), свідоцтво про 

підвищеннѐ квалифікації 12СПВ 166501. 4) 72-hours staff 

Training Programme on Water Supply Systems and Wastewater 

Management (2016, Ukrainian State of University of Chemical 

Technology, Dnipro, Ukraine). Наказ ДВНЗ УДХТУ від 

13.10.2016 №419-К."

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Промислова екологіѐ та охорона 

навколишнього природного 

середовища, Кваліфікаціѐ: магістра з 

хімічної технології та інженерії

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: (Д 08.078.02) 

Технологіѐ неорганічних 

речовин, Тема дисертації: 

Отриманнѐ модифікованого 

карбонату кальція длѐ 

полімерних матеріалів

основні публікації за напрѐмом: Пат. 11200 Україна, МПК С01F 11/18, С08G 12/36, С09С 1/02, С09С 3/10. Способ одержаннѐ карбонату кальція, що містить карбамідоформальдегідний полімер *Текст+ 

/ Архипова В.В., Смотраюв Р.В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. – № а 2014 04447; заѐвл. 25.12.14; опубл. 10.08.16, Бял. № 16.  Пат. 108906 Україна, МПК С04B 33/22, C04B 33/04, 

C04B33/00, C04B 35/66. Шихта длѐ одержаннѐ шамоту *Текст+ / Хоменко О.С., Колюда В.В., Миршавка О.О., Архипова В.В., Смотраюв Р.В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: Архипова, В.В. Методичні вказівки до практичних занѐть і самостійної роботи з курсу «Техноекологіѐ» длѐ студентів спеціальності 101 – Екологіѐ, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуваннѐ денної та 

заочної форм навчаннѐ / В.В.Архипова, В.М.Набивач. О.А. Півоваров. – Дніпро:ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 73 с.  Методичні рекомендації до практичних занѐть і самостійної роботи з курсу «Нормуваннѐ антропогенного навантаженнѐ на природне середовище» длѐ студентів спеціальності 7.040106 – Екологіѐ, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуваннѐ / Укл.: В.В.Архипова, В.М.Набивач. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 71 с.  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи технологічного проектуваннѐ виробництв» за освітньо-

професійноя програмоя «магістр» длѐ студентів спеціальності 161 «хімічні технології та інженеріѐ», вибірковий блок «хімічні технології неорганічних речовин»; «хімічні технології рідкісних розсіѐних елементів та матеріалів на їх основі» / Укл.: В.В. Архипова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8 с.; 8) виконаннѐ 

функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що 

індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Відповідальний виконавець НДР «Розробка нових методів отриманнѐ мінеральних добрив, неорганічних наноматеріалів, рідкісноземельних елементів та переробка промислових відходів». Номер державної реюстрації 0111U001123; 2) наѐвність одного патенту на 

винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: Пат. 11200 Україна, МПК С01F 11/18, С08G 12/36, С09С 1/02, С09С 3/10. Способ одержаннѐ карбонату кальція, що містить 

карбамідоформальдегідний полімер *Текст+ / Архипова В.В., Смотраюв Р.В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. – № а 2014 04447; заѐвл. 25.12.14; опубл. 10.08.16, Бял. № 16.  Пат. 108906 Україна, МПК С04B 33/22, C04B 33/04, C04B33/00, C04B 35/66. Шихта длѐ одержаннѐ шамоту *Текст+ / 

Хоменко О.С., Колюда В.В., Миршавка О.О., Архипова В.В., Смотраюв Р.В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - № а 2013 06561; заѐвл. 27.05.13; опубл. 25.06.15, Бял. № 12.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво 

студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ 

освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ 

обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 

Робота у складі оргкомітету VII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ і сучасні технології» 27-29 квітнѐ 2015 р.; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Участь у організації «International water 

association”

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 019210, дата видачі 17.01.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

17.01.2014, спеціальність (Д 

08.078.02) Технологіѐ неорганічних 

речовин; 

"1) Загальна екологіѐ 64 год.; 

2) Основи геології та 

геоморфології 32 год.; 3) 

Метеорологіѐ та 

кліматологіѐ 48 год.; 4) 

Основи технологічного 

проектуваннѐ виробнцтв 24 

год.; 5) Основи 

проектуваннѐ 

природоохоронних 

технологій 16 год."

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Савченко Маріѐ 

Олегівна

1.Основи математичного моделяваннѐ в хімії і хімчічній 

технології (28 год); Методологіѐ математичного 

моделяваннѐ ХТСІ, ХТП, використаннѐ моделей длѐ 

дослідженнѐ, проектуваннѐ і оптимальних хімічних 

виробництв. (34 год); Застосуваннѐ ЕОМ та сучасних 

інформаціонних технологій у хімічних, біотехнічних та 

харчових технологіѐх (10 год). Атестаційна робота (36 год). 

Свідоцтво про підвищеннѐ кваліфікації 12СПВ 015240 від 

27.01.2017 р. У ДВНЗ УДХТУ. 2. Стажуваннѐ дисциплін 

"Ландшафтна екологіѐ", "Екологічна безпека" на кафедрі 

екології та охорони навколишнього середовища у ДВНЗ 

ПДАБА згідно з наказом №359 від 10.12.2015 р.

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічий університет, Рік 

закінченнѐ: 2002, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ неорганічних 

речовин, Кваліфікаціѐ: магістра з 

хімічної технології та інженерії

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

технології неорганічних речовин 

та екології; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(05.17.01) Технологіѐ 

неорганічних речовин, Тема 

дисертації: Одержаннѐ 

високодисперсного диоксиду 

кремнія модифікованого 

карбамідоформальдегідними 

полімерами

основні публікації за напрѐмом: 1. Frolova L. Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O / L. Frolova , A. Derimova, A. Khlopytskyi, Y. Galivets, M. Savchenko // Eastern European journal 

of enterprise technologies.–Vol 5, N 6 (83) (2016) – P. 55 2. Апостолова, Р.Д. Тонкослойные электрохимически полученные SiO2 / Ni-композиты в литиевом макетном аккумулѐторе / Р. Д. Апостолова, Н. 

А. Мациевский, В. А. Гладун, М. О. Савченко // Электроннаѐ обработка материалов. – 2017. – № 5. – С. 1-7.  3. Frolova, A. Derimova, T. Butyrina, and M. Savchenko, “An Investigation of the Mechanism 

Magnetite Precipitation Using Ammonium Carbonate”, Eurasian Chem. Tech. J., vol. 20, no. 3, pp. 223-228, Sep. 2018. 1.    Савченко М.О., Мисов О.П, Черненко І.В, Олейніков В.Г. Інфрачервоні спектри 

поглинаннѐ нанодисперсного кремнезему з органічними добавками // Праці Одеського політехнічного університету. 2014.– Том №2 (44). – С. 185-190. 2. K. Luskan, A. Gyrenko, O. Musov,  M. 

Savchenko, O. Klimenko. Influence of the parameters of thermal decomposition of ammonium tetravanadate on the processes of phase formation of highly dispersed vanadium oxides Proceedings of Odessa 

Polytechnic University. –  2018. – Issue № 1(54). – p.79-84. 3. R. D. Apostolovaa, *, N. A. Matsievskiia, V. A. Gladuna, and M. O. Savchenkoa/ Thin-Layer Electrochemically Produced SiO2/Ni Composites in a 

Prototyping Lithium-Ion Battery Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2018, Vol. 54, No. 4, pp. 420–426.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Frolova L. Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O / L. Frolova , A. Derimova, A. 

Khlopytskyi, Y. Galivets, M. Savchenko // Eastern European journal of enterprise technologies.–Vol 5, N 6 (83) (2016) – P. 55 2. Апостолова, Р.Д. Тонкослойные электрохимически полученные SiO2 / Ni-композиты в литиевом макетном аккумулѐторе / Р. Д. Апостолова, Н. А. Мациевский, В. А. Гладун, М. О. Савченко // 

Электроннаѐ обработка материалов. – 2017. – № 5. – С. 1-7.  3. Frolova, A. Derimova, T. Butyrina, and M. Savchenko, “An Investigation of the Mechanism Magnetite Precipitation Using Ammonium Carbonate”, Eurasian Chem. Tech. J., vol. 20, no. 3, pp. 223-228, Sep. 2018.; 1.    Савченко М.О., Мисов О.П, Черненко І.В, 

Олейніков В.Г. Інфрачервоні спектри поглинаннѐ нанодисперсного кремнезему з органічними добавками // Праці Одеського політехнічного університету. 2014.– Том №2 (44). – С. 185-190. 2. K. Luskan, A. Gyrenko, O. Musov,  M. Savchenko, O. Klimenko. Influence of the parameters of thermal decomposition of 

ammonium tetravanadate on the processes of phase formation of highly dispersed vanadium oxides Proceedings of Odessa Polytechnic University. –  2018. – Issue № 1(54). – p.79-84. 3. R. D. Apostolovaa, *, N. A. Matsievskiia, V. A. Gladuna, and M. O. Savchenkoa/ Thin-Layer Electrochemically Produced SiO2/Ni Composites in a 

Prototyping Lithium-Ion Battery Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2018, Vol. 54, No. 4, pp. 420–426.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Хімічна технологіѐ зв’ѐзаного азоту та азотної 

кислоти»“ спеціальності 6.05130101 – «Хімічні технології неорганічних речовин” длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ» /Укл.:М.О. Савченко, Н.Г. Борисова, А.К. Макарова Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017, 32 с. 2 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни методичні вказівки до 

практичних занѐть з дисципліни « об’юктне моделяваннѐ вимірявальних систем» за освітнім рівнем «магістр» длѐ студентів за спеціальністя 152 – Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка / Укл.: О.П. Мисов, М.О. Савченко– Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2018, 39 с. 4.Методичні вказівки до 

практичних занѐть з дисципліни „Електронні пристрої автоматики" за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальностей «151 «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» / Укл.: О.П. Мисов, М.О. Савченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 25 с. 5.Методичні вказівки до виконаннѐ курсової 

роботи з курсу «Комп’ятерні технології у науковій та інженерній діѐльності в ТНР» длѐ студентів спеціальності 161 – Хімічні технології неорганічних речовин / Хімічні технології рідкісних розсіѐних елементів та матеріалів на їх основі). I курсу денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Савченко М.О, Мисов О.П., 

Фролова Л.А. – Дніпро: УДХТУ, 2019 – 50 с. 6.Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни „Об’юктне моделяваннѐ вимірявальних систем " за освітнім рівнем «Магістр» длѐ студентів спеціальностей 152 «Метрологіѐ та інформаційно вимірявальна техніка» / Укл.: О.П. Мисов, М.О. Савченко. – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 40 с. 7. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Електронні пристрої автоматики" за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 151 «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» / Укл.: О.П. Мисов, М.О. Савченко. – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 13 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Навчальний 

посібник «Виробництво аміачної селітри та карбаміду» Мельников Б.І., Демиденко І.М., Савченко М.О. Навчальний посібник / Б.І. Мельников, І.М. Демиденко, М.О. Савченко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 303 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Савченко, М.О. Получение гидрофобного материала на основе диоксида кремниѐ // М.О. Савченко, О.П. Мысов/ Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та 

ресурсозбереженнѐ: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-техн. конфер. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 95. 2. Maciyevsky, .N.A Improvement of FeS characteristics in Li-Accumulators by electrochemical codepositionwith SiO2 / Maciyevsky .N.A. Apostolova R.D. Savchenko M.O. Pieskov R.P. PolischulYu.V. // Promising materials 

and precursors in technical electrochemistry. Ed.V.Z. Barsukov. KNUTD Publishers, Kyiv, 2016. – Р. 68-72. 3. Мациевский, Н.А. Электрохимический синтез SiO2 / Ni-композитов длѐ литиевых миниатярных источников тока / Мациевский Н.А., Гладун В. А., Апостолова Р. Д., Савченко М. О. // Хіміѐ та сучасні 

технології: тези допов. VIII Міжнар. наук.-техн. конфер.. – Дніпропетровськ, 2017. –  С.89-90. 4. М.О. Савченко, Мисов О.П., Загинайко Ю.С. Дослідженнѐ гідрофобізованих зразків силіція (IV) оксиду методом ІЧ спектроскопії. IX Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології», С. 24-

25.(Україна, Дніпропетровськ, 2019); 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1.  Пат. Україна №103698 UA. Cпосіб отриманнѐ 

композиційного матеріалу VO2–SiO2.  МПК С01В 33/12, С01В 31/00, С01В 31/02, В82В 1/00 / Карніна А. Я., Гиренко А. О., Савченко М. О., Мисов О. П.; заѐвник та патентовласник Укр. держ. хім.-техн. унів. – № а 2015 06345 ; заѐвл. 26.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бял. № 24. – 3 с. 2.   Патент України № 118820 

Спосіб електрохімічного отриманнѐ тонкошарових SiO2/Ni-композитних електродів длѐ Li-іонних акумулѐторів. МПК H01M4/24, H01M4/28, H01M4/36 H01M4/24 Заѐвл. 06.11.2017 р. Опубл. 11.03.2019, Бял. № 5 Апостолова Р. Д., Маціювський М.А., Гладун В. А., Савченко М. О.; 10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: Дніпро, 2018. Міжнародний проект «GreenChamberAward 2018, ѐкий виконуютьсѐ DeutscheGesellschaftInternationalZusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученнѐм Урѐду Німеччини, в рамках 

проекту Дніпропетровської торгово-промислової палати за підтримки ПРОГРАМИ СПРИаННа ЗЕЛЕНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Завідувач лабораторії НДЛ метрологічного забезпеченнѐ екологічного контроля навколишнього середовища з 2013 р.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Наукове консультуваннѐ з питань екології та природних ресурсів науково-виробничого підприюмства «Промекологіѐ».; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавц
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державної адміністрації, Відділ охорони атмосферного 

повітрѐ та водних ресурсів. Стажуваннѐ з дисципліни 
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основні публікації за напрѐмом: 1. Hlopitskiy А.A.. Study of Complex Recovery of Solid Slag Waste from Thermal Power Plants in the Target Components / Chemical and Materials Engineering, 2015. – Vol.3 (1), 

pp, 1-5. DOI: 10.13189/cme.2015.030101. 2. Frolova L. Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O / L. Frolova , A. Derimova, A. Khlopytskyi, Y. Galivets, M. Savchenko // Eastern European 

journal of enterprise technologies .–Vol 5, N 6 (83) (2016)-P.55. 3. Skiba M. PLASMA-CHEMICAL FORMATION OF SILVER NANODISPERSION IN WATER SOLUTIONS / M. Skiba, A. Pivovarov, A. Makarova, O. 

Pasenko, A. Khlopytskyi, V. Vorobyova // Eastern European journal of enterprise technologies .–Vol 6, N 6 (90) (2017)-P.59-65. 5. Bliznjuk O.N., Masalitina N.Yu., Savenkov A.S., Ogurtsov A.N., Suvorin А.V., 

Khlopytskyi A.A. Synthesis of a multioxide catalyst for the oxidation of ammonia to nitrogen(II) oxide // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2019, No. 3, pp. 98-108, DOI: 10.32434/0321-4095-2019-124-3-

98-108

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Editorial Board Member of scientific-technical journal "Environment and Ecology Research" published by Horizon Research Publishing (HRPUB), 2013-Present. 2. Editorial Board Member of scientific-technical journal "British (Current) Journal of Applied Science & 

Technology" published by SCIENCEDOMAIN international (SDI), 2013-Present. 3.Ресурсозберігаяча технологіѐ утилізації золо-шлакових відходів теплових електростанцій Дніпропетровського регіону. Керівник теми. Департамент освіти та науки Дніпропетровської ОДА. 2016-2017  4. Розробка паливних брикетів 

на основі вторинного вугіллѐ з відходів паливно-енергетичного комплексу Дніпропетровщини. Керівник теми. Департамент освіти та науки Дніпропетровської ОДА. 2018-2019 "5. Проект «Науково-дослідна лабораторіѐ», Ініціативна група «Секціѐ точних наук «Мікрон» шкільного наукового товариства 

«Плеѐда» за підтримки батьків та викладачів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)». Відповідальний виконавець. Програми соціального партнерства компанії ДТЕК і міста Зеленодольськ. 11.07.19 по 30.11.19р"; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних 

наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Hlopitskiy А.A.. Study of Complex Recovery of Solid Slag Waste from Thermal Power Plants in the Target Components / Chemical and Materials Engineering, 2015. – Vol.3 (1), 

pp, 1-5. DOI: 10.13189/cme.2015.030101. 2. Frolova L. Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O / L. Frolova , A. Derimova, A. Khlopytskyi, Y. Galivets, M. Savchenko // Eastern European journal of enterprise technologies .–Vol 5, N 6 (83) (2016)-P.55. 3. Skiba M. PLASMA-CHEMICAL FORMATION OF 

SILVER NANODISPERSION IN WATER SOLUTIONS / M. Skiba, A. Pivovarov, A. Makarova, O. Pasenko, A. Khlopytskyi, V. Vorobyova // Eastern European journal of enterprise technologies .–Vol 6, N 6 (90) (2017)-P.59-65. 5. Bliznjuk O.N., Masalitina N.Yu., Savenkov A.S., Ogurtsov A.N., Suvorin А.V., Khlopytskyi A.A. Synthesis of a 

multioxide catalyst for the oxidation of ammonia to nitrogen(II) oxide // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2019, No. 3, pp. 98-108, DOI: 10.32434/0321-4095-2019-124-3-98-108; 1. Хлопицький О.О.. Стан, проблеми та перспективи переробки золошлакових відходів теплоелектростанцій України / Scientific 

Journal «ScienceRise», 2014. – Vol.4/2 (4), pp, 23-28. DOI: 10.15587/2313-8416.2014.28511.  2. Хлопицький О.О., Макарченко Н.П. Перспективи розвитку переробки твердих шлакових відходів теплових електростанцій у готові продукти / Праці Одеського політехнічного університету. 2013.– Том №3(42), С. 91-93. 3. 

Масалатіна Н.Я, Близняк О.М., Огурцов А.М., Хлопицький О.О. Нестаціонарна кінетика модифікації матеріалів електронними збудженнѐми // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №1. С. 166-170. 4. Масалатіна Н.Я, Близняк О.М., Огурцов А.М., Хлопицький О.О. Перенос енергії матрицѐми 

атомарних кріокристалів до матрично-ізольованих молекул N2 та CO / Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №2. С. 114-117. 5. Хлопицький О.О., Макарченко Н.П., Фролова Л.А. Отриманнѐ оксихлориду цирконія з природної сировини / Збірник праць «Дніпродзержинського технічного 

університету». – 2013. – №1(21). С. 16-21. 6. Хлопицький О.О, Верещак В.Г., Носов К.М., Федотовський А.Ф., Макарченко Н.П. Лужний метод розкриттѐ циркону / Хімічна промисловість України. – 2013. – №3. С. 43-48. 7. Хлопицкий А.А., Макарченко Н.П. Перспективы утилизации золошлаковых отходов 

тепловых электростанций // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2013. № 1 (1). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/790 8. Огурцов А.Н, Близняк О.Н, Савенков А.С., Хлопицкий А.А. Моделирование нестационарной кинетики каталитического восстановлениѐ оксида азота (І) 

аммиаком // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – №5. С. 147-150. 9. Близняк О.М., Савенков А.С., Огурцов А.М., Хлопицький О.О. Моделяваннѐ процесу окисненнѐ аміаку на двоступеневому каталізаторі // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – №6. С. 92-96.; 3) наѐвність 

виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Modern World tendencies in the development of science. 

Monograph/ed. by S. Babych. – Sciemcee Publishing, London, 2019. – 524р. ISBN 9781999307141 (у співавторстві).; 10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: 1. Дніпро, 2018. Міжнародний проект «Green 

Chamber Award 2018», ѐкий виконуютьсѐ Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученнѐм Урѐду Німеччини, в рамках проекту Дніпропетровської торгово-промислової палати за підтримки ПРОГРАМИ СПРИаННа ЗЕЛЕНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. 2. Член 

міжнародного товариства (експертиза) Sciemcee Publishing London http://www.sciemcee.org/khlopytskyi-aleksey.html; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ 

приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник декана факультету технології неорганічних речовин з 2011р по т.ч.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу “Технологіѐ очищеннѐ газових викидів” 

спеціальності 101 «Екологіѐ» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ // Укл.: О.О. Хлопицький, А.О. Ювтушенко, Н.Г. Борисова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 30 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Хіміѐ та технологіѐ кондиціяваннѐ води», галузь знань 10 «Природничі 

науки», спеціальність 101 «Екологіѐ», спеціалізаціѐ «Екологіѐ, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуваннѐ» длѐ студентів денної та заочної форми навчаннѐ/Укл.: Н.П. Макарченко, О.О. Хлопицький, Н.Г.Борисова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 17 с. 3. Методичні вказівки до 

виконаннѐ практичних робіт з курсу «Технологіѐ вилученнѐ благородних та платинових, рідкісних і розсіѐних металів з вторинної сировини та екологіѐ галузі» спеціальності 6.05130101-“Хімічні технології рідкісних, розсіѐних елементів та матеріалів на їх основі” длѐ студентів ІV – V курсів денної та заочної 

форм навчаннѐ // Укл.: О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко. – ДВНЗ УДХТУ: Дніпропетровськ, 2013. – 30 с. 4. Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з курсу «Хімічна технологіѐ вилученнѐ благородних, платинових металів та екологіѐ галузі» за напрѐмом підготовки 6.051301 – Хімічна технологіѐ (Блок: 

Хімічні технології рідкісних, розсіѐних елементів та матеріалів на їх основі ) длѐ студентів ІV – V курсів денної та заочної форм навчаннѐ // Укл.: О.О. Хлопицький, Н.П. Макарченко - УДХТУ: Дніпро, 2017. – 7 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на вин
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1) Підвищеннѐ кваліфікації за категоріюя «Викладачі-

тьятори (організатори) дистанційного навчаннѐ ВНЗ ІІІ-

ІVр.а.» Свідоцтво про підвищеннѐ кваліфікації 12 СПК № 

967095, видане 02.02.2013р. ДВНЗ «Університет менедж-

менту освіти»  2) Підвищеннѐ кваліфікації за категоріюя 

«Гармонізаціѐ вищої освіти, пов'ѐзаної з водоя» (проект 
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Норвезькому університеті природничих наук (м.Асс). 

Сертифікат про підвищеннѐ кваліфікації № WHE 071606. 

Наказ ДВНЗ УДХТУ від 29.06.2016 №254-К, довідка від 

18.07.2016.  3) 72-годинна програма навчаннѐ з систем 

водопостачаннѐ та управліннѐ стічними водами 

(Український державний хіміко-технологічний університет, 

Дніпро, Україна, 2016р.). Наказ ДВНЗ УДХТУ від 13.10.2016 

№419-К, сертифікат 08-161 від 23.10.2016 р.  4) 

Індивідуальне підвищеннѐ кваліфікації, шлѐхом участі в 

проекті «Еразмус+» № 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-

JP, за напрѐмками: системи водопостачаннѐ, управліннѐ 

стічними водами, фізична та кібербезпеки у водній 

інфраструк
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Кваліфікаціѐ: інженера, хіміка-

технолога

Науковий ступінь: доктор 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: (02.00.05) 

Електрохіміѐ, Тема дисертації: 

“Электрохимиѐ упорѐдоченно-

органических надмолекулѐрных 

структур: монослоев Ленгмяра, 

полислоев Ленгмяра-Бложе и 

процессы в них»; Науковий 

ступінь: кандитад технічних наук, 

Наукова спеціальність: 02.00.05 -

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Електрохімічні властивості 

моношарів

основні публікації за напрѐмом: 1. Influence of the Air Bubbles Flow Structure onto the Rate of Water Purification by the Bubble-Films Extraction Method /Gevod V.S., Borisov I.A. - Water Supply ws2019112. 

(Scopus) https://doi.org/10.2166/ws.2019.112 2.Синтез димерных поверхностно-активных веществ на основе синтанола ДС-10 и адипиновой кислоты *Текст+ / Е. А Ломинога, К. С. Бурмистров, В. С. 

Гевод // Известиѐ вузов. Химиѐ и химическаѐ технологиѐ. - 2018. - Т. 61, вып. 2. - С. 91-96. 1.Синтез и свойства продукта ацилированиѐ синтанола АЛМ-10 фталевым ангидридом *Текст+ / Е. А 

Ломинога, К. С. Бурмистров, В. С. Гевод // Вопросы химии и химической технологии. - 2014. - Т. 3. - С. 52-55. 2.Загрѐзнение питьевой воды внутри водопроводов и экономичный способ ее 

доочистки в местах потреблениѐ / В. С. Гевод, И. А. Борисов // Водные ресурсы и климат: материалы V Международного Водного Форума, 5-6 октѐбрѐ 2017 г., г. Минск: в 2 ч, БГТУ, 2017. – Ч. 2. – С. 

10-18; робота з аспірантами та докторантами: 1. Решетнѐк І. Л. “Безперервний процес та обладнаннѐ бульбашкового фракціонуваннѐ рідких середовищ від поверхнево-активних речовин" 

спеціальність 05.17.08 - процеси та обладнаннѐ химічних технологій, 2013р.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Influence of the Air Bubbles Flow Structure onto the Rate of Water Purification by the Bubble-Films Extraction 

Method /Gevod V.S., Borisov I.A. - Water Supply ws2019112. (Scopus) https://doi.org/10.2166/ws.2019.112 2.Синтез димерных поверхностно-активных веществ на основе синтанола ДС-10 и адипиновой кислоты *Текст+ / Е. А Ломинога, К. С. Бурмистров, В. С. Гевод // Известиѐ вузов. Химиѐ и химическаѐ 

технологиѐ. - 2018. - Т. 61, вып. 2. - С. 91-96.; 1.Синтез и свойства продукта ацилированиѐ синтанола АЛМ-10 фталевым ангидридом *Текст+ / Е. А Ломинога, К. С. Бурмистров, В. С. Гевод // Вопросы химии и химической технологии. - 2014. - Т. 3. - С. 52-55. 2.Загрѐзнение питьевой воды внутри водопроводов 

и экономичный способ ее доочистки в местах потреблениѐ / В. С. Гевод, И. А. Борисов // Водные ресурсы и климат: материалы V Международного Водного Форума, 5-6 октѐбрѐ 2017 г., г. Минск: в 2 ч, БГТУ, 2017. – Ч. 2. – С. 10-18; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Innovative water purification system *Текст+ / T. A. Zhiga, V. S. Gevod // «Перспективы развитиѐ современной науки» (г. Львов, 02-03 декабрѐ 2016 г.). — 

Херсон : Издательский дом "Гельветика", 2016. -С.131-134. 2. Синѐѐ экономика. Ресурсоэффективность в очистке сточных вод *Текст+ ./ Борисов И.А., Гевод В.С. // Вода и водоочистные технологии : укр. наук.-прак. журн. № 3 (85) - WaterNet, Киев, 2017. – С. 8-12 3.Эффективность удалениѐ гидрозолей 

железа и каолина в рециркулѐционном водоочистителе *Текст+ ./ Борисов И. А., Гевод В. С. //Перспективи майбутнього та реалії сьогоденнѐ в технологіѐх водопідготовки. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції 19 - 20 квітнѐ 2018 р. - Київ НУХТ 2018 - С.139.  4. Advances and challenges in 

anaerobic digestion of sewage sludge /Borysov I., Maletskyi Z.,Gevod V. //Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Хіміѐ та сучасні технології», ТОМ I, 26-28 квітнѐ 2017р. –Дніпро, 2017. - С. 89-90. 5. Hidden threats in centralized water supply and modern methods of overcoming them. /Gevod 

V.S. //The NATO Seience for Peace and Security Programme, Cyberwater 2018 – Water safety advanced research workshop.-08-11 October 2018p. -Oslo, Norwey. https://www.natoarw-cyberwater.net/wp-content/uploads/2018/11/24-Gevod-NATO.pdf  6. Доцільність використаннѐ біоінженерних споруд длѐ відновленнѐ 

водних ресурсів *Текст+ /Т.Я. Дзѐдух, В. С. Гевод // Scientific development and achievements: materials of International scientific and practical conference December 1, 2017 in St. Andrews, Scotland, ed. for the production M.A. Holdenblat. Obuhiv : Printing House «Drukarik», 2017. Part 1. P. 191-194.; 8) виконаннѐ функцій 

(повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в 

бібліографічних базах: 1. Project number 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Harmonising water related graduate education (Water Harmony). (11/2015-10/2018). Відповідальний виконавець "Selected laboratory courses for graduate courses on water supply and wastewater treatment". 2. Project CPEA-

2015/10036 Water Harmony - Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II). (01/2016-12/2021). Відповідальний виконавець з напрѐмків "Розвиток учбових програм. Лекції, лабораторні, методичні посібники"; "Взаюмодіѐ університетів-партнерів з бізнес-структурами".; 10) 

участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: 1. Project number 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Harmonising water related graduate education (Water Harmony). (11/2015-10/2018). 2. Project 

CPEA-2015/10036 Water Harmony - Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II). (01/2016-12/2021).; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. В.С.Гевод, С.В.Гевод Водоочистка по принципу вращаящегосѐ колеса. Теоретические основы и техническаѐ реализациѐ. Учебное издание.-Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2015.-244с. ISBN 978-617-7351-06-0. 2. K. S. 

Birdi Handbook of Surface and Colloid Chemistry, 4th Edition / Chapter 8 Water Purification Devices: State-of-the-Art Review V.S. Gevod and I.L.Reshetnyak. - CRC Press, 2016.-708 c. ISBN: 978-1466596672 . 3. В.С.Гевод Опасные загрѐзнениѐ водопроводной воды и их экономичное удаление. Монографиѐ.- Lambert 

academic publishing, 2018.- 102 c. ISBN 978-613-9-93414-0.; 15) керівництво школѐрем, ѐкий зайнѐв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 

“Мала академіѐ наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівнѐ): 1. Гевод В.С., учень 11 кл. КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" м. Дніпро, член МАНУ, диплом МОН Украини за ІІ місце Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді "Дотик природи", 2015р.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, 

організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): 1. Консультант з питань екологічних проблем при міській раді м.Дніпро.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент №116157 Україна, МПК С02F 1/24. Спосіб глибокого комплексного очищеннѐ (доочищеннѐ) води, переважно питної / Гевод В.С., Беліменко Г.С. (Україна); заѐвник та патентовласник автори. - 

опубл. 12.02.2018, Бял. № 3. 2. Патент №117472 Україна, МПК С02F 1/24. Спосіб приготуваннѐ води, переважно питної /Беліменко Г.С., Гевод В.С. (Україна); заѐвник та патентовласник автори. - опубл. 10.08.2018, Бял. № 15. 3. Патент №124310 Україна, МПК С02F 1/24. Пристрій длѐ очищеннѐ води, з 

використаннѐм сонѐчної енергії, "Аквілегіѐ" /Беліменко Г.С., Гевод В.С. (Україна); заѐвник та патентовласник автори. - опубл. 10.04.2018, Бял. № 7. 4. Патент №114863 Україна, МПК С02F 9/14. Спосіб глибокого комплексного очищеннѐ (доочищеннѐ) води, переважно питної / Гевод В.С., Беліменко Г.С. 

(Україна); заѐвник та патентовласник автори. - опубл. 10.08.2017, Бял. № 15. 5. Патент №114228 Україна, МПК С02F 1/24. Спосіб глибокого комплексного очищеннѐ (доочищеннѐ) питної води /Беліменко Г.С., Гевод В.С. (Україна); заѐвник та патентовласник автори. - опубл. 10.05.2017, Бял. № 9. 6. Патент 

№121849 Україна, МПК С02F 1/24. Спосіб приготуваннѐ води, переважно питної /Беліменко Г.С., Гевод В.С. (Україна); заѐвник та патентовласник автори. - опубл. 26.12.2017, Бял. № 24.; 6) наукове керівництво (консультуваннѐ) здобувача, ѐкий одержав документ про присудженнѐ наукового ступенѐ 

(прізвище, ім’ѐ, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серіѐ, номер, дата, ким виданий диплом): 1. Решетнѐк І. Л. “Безперервний процес та обладнаннѐ бульбашкового фракціонуваннѐ р

доктор хімічних наук, диплом ДТ 

006169, дата видачі 15.02.1991, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №7д/40 від 15.02.1991, 

спеціальність (02.00.05) 

Електрохіміѐ; докторська 

дисертаціѐ за темоя: 

“Электрохимиѐ упорѐдоченно-

органических надмолекулѐрных 

структур: монослоев Ленгмяра, 

полислоев Ленгмяра-Бложе и 

процессы в них»

1.Теоретичні основи хімії та 

технології води (16 год.); 

2.Стратегіѐ сталого розвитку 

(16 год.); 3.Системний аналіз 

ѐкості навколишнього 

середовища (32 год.)

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Василенко Інна 

Анатоліївна

"1) 256 годин стажуваннѐ на кафедрі Екології та охорони 

навколишнього середовища Дніпровського державного 

технічного укніверситету, м. Кам'ѐнське (довідка №896 від 

22.06.15 р.).

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2007, Спеціальність: 

Екологiѐ та охорона навколишнього 

середовища, Кваліфікаціѐ: еколог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

технології неорганічних речовин 

та екології; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: (05.17.01) 

Технологіѐ неорганічних 

речовин, Тема дисертації: 

Одержаннѐ жовтого 

залізоокисного пігменту 

методами гомогенного хімічного 

осадженнѐ та модифікуваннѐ 

карбамідоформальдегідними 

полімерами

основні публікації за напрѐмом: " 1. Trus I. Innovative Approach in Creation of Integrated Technology of Desalination of Mineralized Water / Trus I., Radovenchyk J., Halysh V., Skiba M., Vasylenko I., Vorobyova 

V., Hlushko O., Sirenko L. // Journal of Ecological Engineering. – 2019. – Volume 20. – Issue 8. – Р. 107–113 (Scopus) DOI: doi.org/10.12911/22998993/110767" 1.    Гомелѐ М.Д. Математичне моделяваннѐ 

кінетики процесу концентруваннѐ сірчаної кислоти при електрохімічній переробці сульфатвмісних еляатів / М.Д. Гомелѐ, І.М. Трус, І.А Василенко // Праці Одеського політехнічного університету. – 

2015. – №1(45). – С. 146–151 2.    Skiba M.I. Obtaining solutions of silver nanoparticles under plasma discharge / M.I. Skiba, A.A. Pivovarov, A.K. Makarova, V.I. Vorobyova, I.А. Vasylenko, A.A. Pasenko // Odes’kyi 

Politechnichnyi Universytet. Pratsi. – 2017. - №2(52). – Р. 93-100. 3.    Василенко І.А. Зелені технології у навчально-освітньому процесі *Текст+ / І.А. Василенко, М.І. Скиба, А.В. Іванченко, О.Р. Бюлѐнська 

// Екологічні науки. – 2019. – №1(24). – Т 1. – С. 134-137. 4.    Василенко І.А. Математична модель очищеннѐ циркуляячої води від ціанід іонів *Текст+ / І.А. Василенко, Ю.В. Чупринов, М.І. Скиба // 

Екологічні науки. – 2019. – №3(26). – C. 80–84. 5.    Василенко І.А. Екологічна освіта та вихованнѐ *Текст+ / І.А. Василенко, І.А. Андрушко, Л.П. Ніколаюнко // Екологічні науки. – 2019. – №4(27).

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: " 1. Trus I. Innovative Approach in Creation of Integrated Technology of Desalination of Mineralized Water / Trus I., 

Radovenchyk J., Halysh V., Skiba M., Vasylenko I., Vorobyova V., Hlushko O., Sirenko L. // Journal of Ecological Engineering. – 2019. – Volume 20. – Issue 8. – Р. 107–113 (Scopus) DOI: doi.org/10.12911/22998993/110767"; 1.    Гомелѐ М.Д. Математичне моделяваннѐ кінетики процесу концентруваннѐ сірчаної кислоти 

при електрохімічній переробці сульфатвмісних еляатів / М.Д. Гомелѐ, І.М. Трус, І.А Василенко // Праці Одеського політехнічного університету. – 2015. – №1(45). – С. 146–151 2.    Skiba M.I. Obtaining solutions of silver nanoparticles under plasma discharge / M.I. Skiba, A.A. Pivovarov, A.K. Makarova, V.I. Vorobyova, 

I.А. Vasylenko, A.A. Pasenko // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. – 2017. - №2(52). – Р. 93-100. 3.    Василенко І.А. Зелені технології у навчально-освітньому процесі *Текст+ / І.А. Василенко, М.І. Скиба, А.В. Іванченко, О.Р. Бюлѐнська // Екологічні науки. – 2019. – №1(24). – Т 1. – С. 134-137. 4.    Василенко 

І.А. Математична модель очищеннѐ циркуляячої води від ціанід іонів *Текст+ / І.А. Василенко, Ю.В. Чупринов, М.І. Скиба // Екологічні науки. – 2019. – №3(26). – C. 80–84. 5.    Василенко І.А. Екологічна освіта та вихованнѐ *Текст+ / І.А. Василенко, І.А. Андрушко, Л.П. Ніколаюнко // Екологічні науки. – 2019. – 

№4(27).; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Василенко И.А. Разработка програмного комплекса длѐ створеннѐ 

електронних кейсів навчальних дисциплін / Василенко И.А., Куманев С.А. // Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччѐ: Міжнародна науково-практична конференціѐ, 20-25 січнѐ 2014 р.: тези. доп. – Запоріжѐ. – с. 43–44 2. Василенко І.А. Утилізаціѐ залізовмісних стічних вод та обробка утвореного 

осаду / Василенко І.А., Куманьов С.О. // Научнаѐ дискуссиѐ: актуальные проблемы образованиѐ, науки и техники: Материалы третей Международной научно-практической конференции, 15-17 марта 2014 р.: доп. – Донецк: научный журнал «Аспект». – № 5(30). – с. 116-121 3. Василенко И.А. Очистка 

сточных вод производства модифицированных пигментов / Василенко И.А., Куманев С.А. // Актуальные проблемы экологии: Х Международнаѐ научно-практическаѐ конференциѐ, 1-3 октѐбрѐ 2014 года.: сборник метериалов. – Гродно.: ГрНУ им. а. Купалы. – с. 81–83 4. Василенко І.А. Очищеннѐ стічних 

вод виробництва залізооксидних пігментів / І.А. Василенко // Досѐгненнѐ та перспективи сучасної науки: XVI Міжнародна науково-практична конференціѐ, 27–28 груднѐ 2014 р.: Збірник матеріалів. – Чернівці. – с. 4 5. Василенко І.А. Співосадженнѐ неорганічних пігментів з полімерами/ Василенко І.А.// 

Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччѐ: Міжнародна науково-практична конференціѐ, 25 лятого 2015 р.: тези. доп. – Запоріжѐ. – с. 37–38 6. Василенко І.А. Економічне і екологічне оціняваннѐ технології виробництва модифікованих залізооксидних пігментів / І.А. Василенко // Екологіѐ і 

природокористуваннѐ в системі оптимізації відносин природи і суспільства: II Міжнародна науково-практична конференціѐ, 19-20 березнѐ 2015 р.: тези доп. – Тернопіль. – С. 176–178 7. Василенко І.А. Термічна стійкість модифікованих гідроксидів заліза / І.А. Василенко // Актуальные проблемы 

современной науки: II Международнаѐ научно-практическаѐ конференціѐ, 29 иянѐ 2015 г.: тезисы докл. – Москва-Будапешт-Вена. – С. 27–30 8. Василенко І.А. Використаннѐ модифікованих оксидів заліза / І.А. Василенко // Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереженнѐ: VII 

Міжнародна науково-технічна конференціѐ, 30 вереснѐ – 2 жовтнѐ 2015 р.: тези доп. – Дніпропетровськ. – С. 50 9. Василенко І.А. Математичне моделяваннѐ хіміко-технологічних процесів / І.А. Василенко, С.О. Куманьов, О.А. Півоваров, М.І. Скиба // Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних 

систем: І Всеукраїнська науково-технічна конференціѐ, 3–5 листопада 2015 р.: тези доп. – Дніпропетровськ. – с. 44–45 10. Трус И.Н. Определение кинетики процесса электрохимического концентрированиѐ кислоты при использовании методов математического моделированиѐ / Трус И.Н., Гомелѐ Н.Д., 

Василенко И.А., Варобйова В.И. // Труды ХІІІ Всероссийской (с международным участием) научной школы «Математические исследованиѐ в естественных науках», 17–18 октѐбрѐ 2016 г.: тез докл. – Апатиты: Изд-во K&M, 2016. – С. 178–179 11. Skiba M. I. Green synthesis of silver nanoparticles from plant 

sources / M. I. Skiba, V. I. Vorobyоva. I. A. Vasilenko // Сучасні технології у промисловому виробництві: Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції 16-19 квітнѐ 2019 р. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – С. 259 12. Василенко І.А. Наукова робота студентів. Зелені технології / І. А. 

Василенко, М.І. Скиба, А.В. Іванченко, О.Р. Бюлѐнська // Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів 27–28 травнѐ 2019 року. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. – С. 18-21; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну 

модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Деклараційний патент на корисну модель №98765 України, МПК7 С09С1/22.Спосіб одержаннѐ червоного залізоокисного пігменту / Василенко І.А., Неткал Н.В., Ковтунік І.В. – № 201411378; 

Заѐвл. 20.10.2014 Опубл. 12.05.2015. Бял. №9 2. Деклараційний патент на корисну модель №99719України, МПК7 С09С1/22, С09С1/24. Спосіб одержаннѐ залізоокисного пігменту / Василенко І.А., Неткал Н.В., Ковтунік І.В. – № 201411409; Заѐвл. 20.10.2014 Опубл. 25.06.2015. Бял. №12; 3) наѐвність виданого 

підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1.    Збірник задач та вправ з екології та хімії навколишнього 

середовища: Навчальний посібник, вид. 3-ю доп. і перероб. / Василенко І.А.,Півоваров О.А., Куманьов С.О. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2015. – 216 стр. ISBN 978-617-7109-78-4 2.    Василенко І.А. Залізооксидні пігменти. Синтез, модифікуваннѐ, використаннѐ у різних галузѐх науки і техніки: Монографіѐ / 

І.А. Василенко, О.А. Півоваров – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – с. 217 ISBN 978-966-921-059-3 3. Екологіѐ лядини / І.А. Василенко, І.М. Трус, О.А. Півоваров, Л.А. Фролова – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 183 с. ISBN 978-966-921-113-2 4. Урбоекологіѐ / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, І.М. Трус, А.В. Іванченко 

– Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 309 с. ISBN 978-966-921-126-2 5. Теоретичні основи охорони навколишнього середовища / І.А. Василенко, М.І. Скиба, О.А. Півоваров, В.І. Воробйова. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 204 с. ISBN 978-966-921-113-2 6. Зелені технології у промисловості: Монографіѐ / І.А. Василенко, Ю.В. 

Чупринов, А.В. Іванченко та ін. – Дніпро: Акцент ПП, 2019. – 366 с. ISBN 978-966-921-240-5; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.    Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та індивідуальні завданнѐ на практичні занѐттѐ з курсу «Урбоекологіѐ» длѐ 

студентів ІV курсу денної форми навчаннѐ спеціальності 6.070801 – екологіѐ та охорона навколишнього середовища / Укл.: І. А. Василенко, К.О. Сорочкіна. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016 – 43 с 2.    Методичні вказівки до лабораторного пра

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

040486, дата видачі 22.12.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №8/02-

D від 22.12.2014, кафедра технології 

неорганічних речовин та екології

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 067149, дата видачі 23.02.2011, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №20-08/2 від 23.02.2011, 

спеціальність (05.17.01) Технологіѐ 

неорганічних речовин; 

"1) Урбоекологіѐ (100 год.) 2) 

Екологіѐ лядини (78 год.)"

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Скиба 

Маргарита 

Іванівна

"1) 72-hours staff Training Programme on Water Supply Systems 

and Wastewater Management (2016, Ukrainian State of 

University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine). Наказ 

ДВНЗ УДХТУ від 13.10.2016 №419-К. 2) 40-hours staff training 

course which is focused on the harmonisation of water related 

higher education (Janiary 8-14, 2018, Ostwestfalen-Lippe 

University of Applied Sciences ).

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2011, Спеціальність: 

Обладнаннѐ хімічних виробництв і 

підприюмств будівельних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: науковий співробітник, 

викладач вищого навчального 

закладу, інженер-механік

Науковий ступінь: доктор 

філософії (phd), Наукова 

спеціальність: спеціальність 

(05.17.01) Технологіѐ 

неорганічних речовин, Тема 

дисертації: Ціанідне одержаннѐ 

золотовмісних розчинів з 

мінеральної сировини з 

використаннѐм 

плазмохімічнообробленої води

основні публікації за напрѐмом: "1) Plasma-chemical formation of silver nanodisperssion in water solution / Skiba M.I., Pivovarov А.A., Makarova А.K., Vorobyova V.I., Khlopytskyi A.А.,Pasenko A.A. Eastern 

European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6 (90). – P. 59-65. (Scopus) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/118914/115000 " "2) Preparation of silver nanoparticles by contact 
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system//2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF). – IEEE, 2017. – С. 335-338. 21. Frolova L. A. et al. Recuperation of etching solutions with obtaining pigments on 

the basis of ferrum oxide //2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP). – IEEE, 2017. – С. 01NNPT09-1-01NNPT09-4. 22. Frolova L. A., Shpatakova R. V., Kushnerov O. I. 

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: " 1. Пат. 133400 Україна. МПК (2006.01) C02F 1/28, C02F 101/20 Спосіб очищеннѐ стічних вод від іонів 

важких металів / Фролова Л. А., Бутиріна Т. Ю. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-техн. ун-т.» – № u 2018 09165; заѐвл. 06.09.2018; опубл. 10.04.2019, Бял. № 7. – с. 4. 2. Пат. 132086 Україна, МПК (08.2018) C01 F 7/56. Спосіб одержаннѐ гелевого коагулѐнту на основі аляміній 

пентагідроксохлориду у комплексі з неорганічноя сілля *Текст+ / Бутиріна Т. Е., Фролова Л. А. (Україна); заѐвник та патентовласник Держ. вищ. навч. заклад «Укр. держ. хім. – технол. ун-т.» - № а u 2018 09171; заѐвл. 06.09.18., опубл. 11.02.2019.  3. Пат.120232 Україна, МПК (2006) C01G 49/00, C01G 51/00, 

B22F 9/16 , H01F 1/11 Спосіб одержаннѐ дисперсного фериту кобальту *Текст+ / Фролова Л. А., Півоваров О.А. (Україна); заѐвник та патентовласник Держ. вищ. навч. заклад «Укр. держ. хім. – технол. ун-т.» - № а 201809170; заѐвл.06.09.18., опубл. 25.10.2019.  4. Патент 91876. Україна. МПК (2006.01) С01В 3/04. 

Спосіб одержаннѐ водня електролізом води / Півоваров О.А., Бутиріна Т.Ю., Тищенко Г.П., Фролова Л.А., Трещук С.В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-техн. ун-т.» – № u 2013 11305; заѐвл. 23.09.2013; опубл. 25.07.2014, Бял. № 23.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у 

періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: "1. Frolova L., Kharytonov M. Synthesis of Magnetic Biochar for Efficient Removal of Cr (III) Cations from the Aqueous Medium //Advances in Materials Science 

and Engineering. – 2019. – Т. 2019. 2. Frolova, L. A. Investigation of the conditions of synthesis of alumo-nickel spinel *Text+ / L. A. Frolova, T. A. Buturina // Nanocomposites, Nanostructures and Their Applications: monography / O. Fesenko, L. Yatsenko. – Switzerland: Cham – Springer, 2019. – Part. 221. – P. 243–250. (друк. арк. 

0,36). ISBN 978-3-030-17758-4. 3. Frolova, L. Factors controlling magnetic properties of CoFe2O4 nanoparticles prepared by contact low-temperature non-equilibrium plasma method *Text+ / L.А. Frolova, A.V. Derimova // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. – 2019. – Vol. 54, № 5. – P. 1040-1046. 4. Frolova, L. A. 

The mechanism of nickel ferrite formation by glow discharge effect *Теxt+ / L. A. Frolova // Applied Nanoscience. – 2019. – Vol. 9, № 5. – Р. 845-852.  5. Frolova L. An investigation on the synthesis of nickel aluminate *Теxt+ / L. A. Frolova // Pigment & Resin Technology. – 2019. – Vol. 48, № 6. – Р. 487-492.  6. Frolova L., 

Derimova A. Influence of Various Factors on the Magnetite Synthesis //2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – IEEE, 2019. – С. 288-291.  7. Frolova L., Kharytonov M. Synthesis of Magnetic Biochar for Efficient Removal of Cr (III) Cations from the Aqueous Medium //Advances in 

Materials Science and Engineering. – 2019. – Т. 2019, P.1-9. 8. Frolova L., Butyrina T., Galivets Y. Pigments based on blast furnace slag from waste water //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 109. – С. 00025.  9. Tynyna S., Chobotko I, Frolova L, Butyrina T. Modeling of influence of stresses on indicators of 

resistance of mining rocks to mechanical destruction //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 109. – С. 00104.  10. Frolova, L. A. Effect of Synthesis Parameters on the Magnetic Properties of Cobalt Ferrite Prepared by Glow Discharge Treatment *Теxt+ / Frolova L. A., A.V. Derimova // Molecular Crystals and Liquid 

Crystals. – 2018. – Vol. 673. – №. 1. – P. 109-119 11. Frolova L. A. et al. An Investigation of the Mechanism Magnetite Precipitation Using Ammonium Carbonate //Eurasian Chemico-Technological Journal. – 2018. – Т. 20. – №. 3. – С. 223-228. 12. Frolova L., Derimova A., Butyrina T. Structural and Magnetic Properties of Cobalt 

Ferrite Nanopowders Synthesis Using Contact Non-Equilibrium Plasma //Acta Physica Polonica, A. – 2018. – V. 133. – №. 4. 13. Frolova L. A. Characterization of NixFe3-xO4 dispersed particles obtained by the plasma method //Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2018. – V. 661. – №. 1. – С. 6-11. 14. Frolova L., Khmelenko 

O. Investigation of the Magnetic Properties of Ferrites in the CoO-NiO-ZnO Using Simplex-Lattice Design //Journal of Nanomaterials. – 2018. – V. 2018. 15. Frolova L., Baskevich A. Nickel Ferrite Formation at Low Temperature //Journal of Chemical Technology and Metallurgy. – 2018. – V. 53. – №. 2. – С. 301-305. 16. Frolova L. 

A. et al. Peculiarities of the Crystal-Chemical Structure of Spinel Ferrites Co x Fe 3-x O 4 (0.25? x? 1) Obtained Under the Action of a Low-Temperature Contact Nonequilibrium Plasma //International Conference on Nanotechnology and Nanomaterials. – Springer, Cham, 2017. – С. 79-87. 17. Frolova, L. A. The effect of contact 

non-equilibrium plasma on structural and magnetic properties of MnХFe3-XО4 spinels / L. A. Frolova, M. P. Derhachov // Nanoscale Research Letters. – 2017. – V. 12, №. 1 – P. 505-515.  18. Frolova, L. Synthesis of pigments in Fe2O3-Al2O3-CoO by co-precipitation method / L. Frolova, A. Pivovarov, T. Butyrina // Pigment & Resin 

Technology. – 2017. – V. 5. – P. 356-361 19. Frolova L. A., Derimova A. V. Formation and the colour development in nanocrystalline CoZn phosphate //2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF). – IEEE, 2017. – С. 335-338. 20. Frolova, L. A., Shpatakova, R., & Derimova, A. V. 

Hydrophase ferritization activation in Fe2+-Ni2+-SO42--OH- system//2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF). – IEEE, 2017. – С. 335-338. 21. Frolova L. A. et al. Recuperation of etching solutions with obtaining pigments on the basis of ferrum oxide //2017 IEEE 7th International 

Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP). – IEEE, 2017. – С. 01NNPT09-1-01NNPT09-4. 22. Frolova L. A., Shpatakova R. V., Kushnerov O. I. Synthesis and magnetic properties of cobalt ferrite nanoparticles prepared by contact low-temperature non-equilibrium plasma method //2017 IEEE International Young 

Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF). – IEEE, 2017. – С. 319-322. 23. Frolova, L. A The extraction of chromium (III) from concentrated solutions by ferrite method *Теxt+ / L. A. Frolova, A. A. Pivovarov L. B. Anisimova, Z. N. Yakubovskaya, A. I. Yakubovskii //Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii – 2017. – 

Vol. 6. – P. 110-115.  24. Frolova L., Pivovarov A., Tsepich E. Non-equilibrium; "1. Півоваров О. А. Одержаннѐ нанодисперсних залізовмісних пігментів з використаннѐм контактної нерівноважної плазми / О. А. Півоваров, Л. А. Фролова, О. Г. Цьопич, М. И. Воробйова // Cхідно-ювропейський журнал передових 
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основні публікації за напрѐмом: Zirconium and aluminum oxyhydroxides particles formation during sol-gel process / Sorochkina K., Smotraiev R., Chepurna I. - Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 

Engineering Aspects. - Volume 484, November 05, 2015, Pages 56-61.. (Scopus) DOI: doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.07.038 1.    Sorbents based on xerogels of zirconium, aluminum and manganese oxyhydroxides 

/ R.V. Smotraiev, K.O. Sorochkina, А.V. Dzuba, Y.D. Galivets. - Odes’kyi Politechnichny Universytet. Pratsi. – 2016. – Issue 1. V.48. – pp. 81-88. 2.    Calculation of kinetic parameters of amino-formaldehyde 

polymers formation in the presence of calcium ions / V.V. Arhipova, R.V. Smotraiev, O.V. Gruzdeva. - Odes’kyi Politechnichny Universytet. Pratsi. – 2016. – Issue 1. V.48. – pp. 89-96. 3.    Кинетика процесса 

абсорбции оксида серы(IV) растворами железа (II) и железа (III) / Смотраев Р.В., Манидина Е.А. - Вопросы химии и хим. технологии. - №2 – 2016. - С.45-51. 4.    Технологіѐ очищеннѐ промислових 

газових викидів від сульфуру (ІV) оксиду (SO2) розчинами сполук заліза (II, III) / Манідіна Ю.А., Смотраюв Р.В., Троїцька О.О., Беренда Н.В., Рижков В.Г., Суліменко С.Ю. - Теоріѐ і практика металургії. – 

2018. – №.3-5. – С.89-96. 5.    Технологіѐ знешкодженнѐ викидів оксиду сірки (IV) з отриманнѐм залізоокисного пігменту / Манідіна Ю.А., Смотраюв Р.В., Троїцька О.О., Беренда Н.В., Рижков В.Г., 

Бакарджиюв Р.О. - Вісник Українського відділеннѐ Міжнародної академії аграрної освіти. – 2019. – 7. – С.50-61.; робота з аспірантами та докторантами: Манідіна Ювгеніѐ Анатоліївна “Знешкодженнѐ 

cульфур(IV) оксиду промислових газових викидів за допомогоя розчинів сполук феруму(II,III)” спеціальність 05.17.01 - технологіѐ неорганічних речовин, рік захисту 2016. Сорочкіна Катерина 

Олександрівна "Одержаннѐ сорбентів на основі цирконія(IV) та алямінія(ІІІ) оксигідроксидів золь-гель методом" спеціальність 05.17.01 - технологіѐ неорганічних речовин, рік захисту 2016.

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: 1. Project number 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Harmonising water related graduate education (Water Harmony). (11/2015-10/2018). 2. Project 

CPEA-2015/10036 Water Harmony - Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II). (01/2016-12/2021). 3. Project number CPEA-2011/10002 Development of three study modules in water management and technology for Ukraine, Byelorussia, Kazakhstan and Tajikistan harmonised with 

Norway ("Water Harmony"). (12/2011-10/2015); 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Керівництво призерами Всеукраїнського конкурсу студентських робіт: - Куртова К.С. Диплом ІІІ ступеня за роботу "Золь-гель метод 

отриманнѐ селективного сорбенту на основі гідратованого діоксиду цирконія темплантованого гідроксидом заліза" за галуззя науки "Екологіѐ та екологічна безпека" - 2015 р. 2. Член організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Хімічні технології неорганічних речовин" - 

2017/2018 р. 3. Член журі (конкурсної комісії) Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженеріѐ" - 2018/2019 р.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Начальник навчально-наукового центру університету з 01.04.2009 і по теперішній час.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність 

не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. 106777 Україна, МПК С01 G 25/00. Спосіб отриманнѐ сферогранульованного сорбенту на основі гідратованого діоксиду цирконія / Смотраюв Р.В., Сорочкіна К.О. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - опубл. 10.10.2014, 

Бял. № 19. 2. Пат. 108906 Україна, МПК С04B 33/22, C04B 33/04, C04B33/00, C04B 35/66. Шихта длѐ одержаннѐ шамоту / Хоменко О.С., Колюда В.В., Миршавка О.О., Архипова В.В., Смотраюв Р.В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - № а 2013 06561; заѐвл. 27.05.13; опубл. 25.06.15, Бял. № 12. 3. 

Пат. 11200 Україна, МПК С01F 11/18, С08G 12/36, С09С 1/02, С09С 3/10. Способ одержаннѐ карбонату кальція, що містить карбамідоформальдегідний полімер / Архипова В.В., Смотраюв Р.В. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. – № а 2014 04447; заѐвл. 25.12.14; опубл. 10.08.16, Бял. № 16.; 12) 

наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Сорбенты на основе оксигидроксидов Zr4+ и Al3+ длѐ доочистки питьевой воды / Е. А. 

Сорочкина, Р.В. Смотраев // Материалы и технологии XXI века: тезисы докл. II Междунар. шк.-конф. студ., аспир. и мол. ученых (Казань, 20-23 сентѐбрѐ 2016 г.) – Казань (РФ), 2016. – С. 141. 2. Zirconium and aluminium oxyhydroxides formation during sol-gel process / Sorochkina К.О., Smotraiev R.V. // 

Nanothechnology and Nanomatherials (NANO-2017): theses add. International research and practice (Chernivtsi, 23-26 august 2017). – Chernivtsi, 2017. – P. 447. 3. Ag-вмісні металоксигідроксидні сорбенти / Сорочкіна К.О., Смотраев Р.В. // XX Українська конференціѐ з неорганічної хімії: тези доповідей. – Дніпро, 

2018. – С. 223. 4. Ag-Doped Zr(IV) and Al(III) Oxyhydroxides Adsorbents for Water Treatment / Sorochkina K., Smotraiev R., Skyba M. // Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018), Zatoka, Ukraine, September 9–14, 2018. – Р. 33(1-4). 5. Methane sulfonates 

prospective organic precursors for obtaining of nanodispersed functional zirconium oxide materials / Sorochkina K., Vereshchak V., Smotraiev R. // Materials of Reports and Performances. IXth Internat. Chemistry Conf. “Kyiv-Toulouse”, Kyiv, 4-9 June, 2017, T. Shevchenko National Univ. of Kyiv, 2017, p. 223. 6. Understanding of 

coagulation mechanisms during competing prosses of particle and phosphate removal with Zr-OCl and Al-OCl / A. Nehrii, E. Koltsova, Smotraiev R., K.Sorochkina // IWA Specialist Conference Advances in particle science and separation.- 2016. – P. 321-325 (22-24 June 2016). 7. Исследование процесса золеобразованиѐ 

оксигидроксида циркониѐ в растворах метансульфоната циркониѐ / Пруткова А.А., Смотраев Р.В., Сорочкина Е.А., Верещак В.Г. // Всеукраїнська науково-практична конференціѐ „Майбутній науковець – 2016”. - 2 груднѐ 2016 ро-ку, м. Сювюродонецьк.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 1.    Методичні вказівки до оформленнѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «магістр». Частина 1. Загальні положеннѐ. Вимоги до поѐснявальної записки длѐ студентів спеціальності 101 «екологіѐ» денної і заочної форм навчаннѐ / Р.В. Смотраюв, О.В. 

Груздюва. // Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с. 2.    Методичні вказівки да виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 101 «екологіѐ» денної і заочної форм навчаннѐ / Р.В. Смотраюв, О.В. Груздюва, Н.Я. Ільченко. // Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 

60 с. 3.    Методичні вказівки да виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 «хімічні технології та інженеріѐ» блок «хімічні технології неорганічних речовин» / Р.В. Смотраюв, О.В. Груздюва // Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 57 с. 4.    Методичні 

вказівки да виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 «хімічні технології та інженеріѐ» блок «хімічні технологіі рідкісних розсіѐних е
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полідіюнів за наѐвності четвертинних амоніювих солей з сировини рослинного походженнѐ ѐк активаторів вулканізації / В.І. Овчаров, Л.О. Соколова, Л.Р. Ясупова, В.К. Грищенко, А.В. Баранцова // 
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Antagonists of VEGFR-1 *Text+ / P.V. Zadorozhnii, I.O. Pokotylo, V.V. Kiselev, A.V. Kharchenko, O.V. Okhtina // Indo Amer. J. Pharm. Sci. – 2019. – Vol. 6(2). – 4196-4200 (база даних Web of Science). DOI: 10.5281/zenodo.2573853 8. Zadorozhnii, P.V. Molecular Docking Studies of N-(((5-Aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)amino)methyl)- 

and N-(2,2,2-Trichloro-1-((5-aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)amino)ethyl)carboxamides as Potential Inhibitors of GSK-3? *Text+ / P.V. Zadorozhnii, I.O. Pokotylo, V.V. Kiselev, O.V. Okhtina, A.V. Kharchenko // Res. J. Pharm. Technol. – 2019. – 12(2). – 523-530 (база даних Scopus). DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00092.1 9. Zadorozhnii, 

P.V. Molecular docking studies of salubrinal and its analogs as inhibitors of the GADD34:PP1 enzyme *Text+ / P.V. Zadorozhnii, I.O. Pokotylo, V.V. Kiselev, O.V. Okhtina, A.V. Kharchenko // ADMET & DMPK – 2019. – Vol. 7(2). - 140-150. – 2019. – 12(2). – 523-530 (бази даних Scopus та Web of Science). DOI: 10.2478/achi-2019-
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методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни "Допоміжні речовини в технології ліків" длѐ студентів-магістрів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 – фармаціѐ / О.В. Охтіна, В.В. Кисельов, О.В.Харченко – – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 50 с. 2.Методичні 

вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни "Промислова технологіѐ фармацевтичних препа-ратів" длѐ студентів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 "фар-ма-ціѐ" / Укл. В.В. Кисельов, О.В. Охтіна Дніпро: УДХТУ, 2017.- 41 с. 3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Належні 

фармацевтичні практики" длѐ сту-дентів-бакалаврів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 –фармаціѐ / О.В. Охтіна, В.В. Кисельов, О.В.Харченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 33 с. 4.Методичні вказівки до самостйної ро-бо-ти з дисципліни "Допоміжні речовини в технології ліків" длѐ сту-дентів-магіс-трів 

всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 –фармаціѐ /О.В. Охтіна, В.В. Кисельов, О.В.Харченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 38 с. 5.Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни "Валідаціѐ технологічних процесів" длѐ сту-дентів-магіс-трів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 –фармаціѐ /О.В. Охтіна, 

В.В. Кисельов, О.В.Харченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 66 с. 6. Методичні вказівки та тестові завданнѐ до самостійної роботи з курсу "Загальна біохіміѐ та молекулѐрна біологіѐ" длѐ студентів спеціальностей 226 – фармаціѐ та 181 – харчові технології всіх форм навчаннѐ / Укл. О.В. Харченко, В.В. 

Кисельов, О.В. Охтіна, П.В. Задорожній. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 28с. 7.Методичні вказівки та тестові завданнѐ до самостійної роботи з курсу "Промислова технологіѐ фармацевтичних препаратів" длѐ студентів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 "Фармаціѐ" / Укл. В.В. Кисельов, О.В. Охтіна Дніпро: УДХТУ, 

2017.- 24 с. 8. Методичні рекомендаціїдо змісту, структури та оформленнѐ дипломної роботи магістра спеціальності 226 "фармаціѐ" / Укл.: В.В. Кисельов, О.В. Охтіна, О.В. Харченко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 201
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стінів –tinctura rhizomatis cum radicibus ehinaceae purpureae recentium Липій Я.А., Ломинога Ю.Р., Крищик О.В., Ломинога О.О. VIII Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. Дніпро, ДВНЗ «УДХТУ», 26-28 квітнѐ 2017р. 6. Середіна О. С., 
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спеціальності 226 ""Фармаціѐ"" / Укл. О.В. Крищик. – Дніпро: УДХТУ, 2017. – 31 с. 10. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ""Фармацевтична хіміѐ"" длѐ студентів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 ""Фармаціѐ"" / Укл. О.В. Крищик. – Дніпро: УДХТУ, 2017. –29с. 11. Методичні вказівки до 
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хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Фармаціѐ, промислова фармаціѐ; 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф. Е . 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1987, 

Спеціальність: технологіѐ основного 

органічного та нафтохімічного 

синтезу, Кваліфікаціѐ: інженера-хіміка-

технолога

Вчене званнѐ: доцент; Науковий 

ступінь: кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.06 - хіміѐ 

високомолекулѐрних сполук, 

Тема дисертації: Синтез та 

вивченнѐ властивостей 

поліаміногуанідинів

основні публікації за напрѐмом: 1. Производные аминофумаровой кислоты: синтез и влиѐние на развитие растений / Хохлова Т.В., Чертихина Я.А., Муталиева Б.Ж., Кудасова Д.Е., анова К.В., 

Просѐник А.В. // Вопросы химии и хим. технологии. – 2018. – №6. – С. 91–98. 2. Tatiana V. Luk’yanenko. The Synthesis and Electrocatalytic Activity of PbO2-Polyelectrolyte and PbO2-Surfactant Composite 

Coatings / Tatiana V. Luk’yanenko, Olesia B. Shmychkova, Carolina V. Yanova, Natalia I. Krivonosova, Alexander B. Velichenko // Journal of Chemistry and Technologies. – 2019. - № 27(1). – P. 92-100. 1. 

Штомпель В.І., Бойко В.В., Дмитріюва Т.В., Рѐбов С.В., Кримовська С.К., Невмержицька Д.Ф., Кобріна Л.В., анова К.В. Структурні особливості поліетилену високого тиску, модифікованого 

комплексонатами та ацетатами металів // Укр. хім. журн. – 2013. - Т.79. - №1. – С.56-61. 2. Образцов В.Б., Рубльова Ю.Д., Аміруллоюва Н.В., Пакіна З.М., анова К.В. Інгібіторні властивості похідних 

полігексаметиленгуанідину // Вісник Східно-укр. нац. ун-ту ім. Володимира Далѐ. - 2013. - №13 (202). - С.18-25. 3. Dadashev A.D., Tertykh V.A., Yanovska E.S., Yanova K.V. Ion-exchange properties of 

modified silicas with bound anides of polyhexamethileneguanidine and maleic or o-phthalic acids with respect to metal-containing anions // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2012. - V. 3, N 4. - P. 

419-428. 4. Йонообмінні та комплексотвірні властивості хімічно закріпленого на силікагелі карбоксиметильованого полігексаметиленгуанідину щодо йонів перехідних металів. /А.Д. Дадашев, В.А. 

Тьортих, Е.С. ановська, А.А. Гіль, К.В. анова, В.С. Кутѐніна // Вопросы химии и хим. техн.- 2011. - №6. - С. 78-82.  5. Адсорбціѐ металвмісних аніонів V(V), Mo(VI), W(VI) та Cr(VI) силікагелем із хімічно 

закріпленим амідом малеїнової кислоти і полігексаметиленгуанідину/ А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих, Е.С. ановська, К.В. Рѐбченко, К.В. анова, В.С. Кутѐніна // Доп. НАН України, 2011, № 1, с. 126-130.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Производные аминофумаровой кислоты: синтез и влиѐние на развитие растений / Хохлова Т.В., Чертихина 

Я.А., Муталиева Б.Ж., Кудасова Д.Е., анова К.В., Просѐник А.В. // Вопросы химии и хим. технологии. – 2018. – №6. – С. 91–98. 2. Tatiana V. Luk’yanenko. The Synthesis and Electrocatalytic Activity of PbO2-Polyelectrolyte and PbO2-Surfactant Composite Coatings / Tatiana V. Luk’yanenko, Olesia B. Shmychkova, Carolina 

V. Yanova, Natalia I. Krivonosova, Alexander B. Velichenko // Journal of Chemistry and Technologies. – 2019. - № 27(1). – P. 92-100.; 1. Штомпель В.І., Бойко В.В., Дмитріюва Т.В., Рѐбов С.В., Кримовська С.К., Невмержицька Д.Ф., Кобріна Л.В., анова К.В. Структурні особливості поліетилену високого тиску, 

модифікованого комплексонатами та ацетатами металів // Укр. хім. журн. – 2013. - Т.79. - №1. – С.56-61. 2. Образцов В.Б., Рубльова Ю.Д., Аміруллоюва Н.В., Пакіна З.М., анова К.В. Інгібіторні властивості похідних полігексаметиленгуанідину // Вісник Східно-укр. нац. ун-ту ім. Володимира Далѐ. - 2013. - №13 

(202). - С.18-25. 3. Dadashev A.D., Tertykh V.A., Yanovska E.S., Yanova K.V. Ion-exchange properties of modified silicas with bound anides of polyhexamethileneguanidine and maleic or o-phthalic acids with respect to metal-containing anions // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2012. - V. 3, N 4. - P. 419-428. 4. 

Йонообмінні та комплексотвірні властивості хімічно закріпленого на силікагелі карбоксиметильованого полігексаметиленгуанідину щодо йонів перехідних металів. /А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих, Е.С. ановська, А.А. Гіль, К.В. анова, В.С. Кутѐніна // Вопросы химии и хим. техн.- 2011. - №6. - С. 78-82.  5. 

Адсорбціѐ металвмісних аніонів V(V), Mo(VI), W(VI) та Cr(VI) силікагелем із хімічно закріпленим амідом малеїнової кислоти і полігексаметиленгуанідину/ А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих, Е.С. ановська, К.В. Рѐбченко, К.В. анова, В.С. Кутѐніна // Доп. НАН України, 2011, № 1, с. 126-130.; 12) наѐвність апробаційних 

та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Романова А.Ю. Дослідженнѐ впливу поверхневої обробки армуячого наповнявача на адгезійну міцність системи 

«термопласт–волокно» *Текст+ / Романова А.Ю., Баштаник П.І., Терещук М.М., анова К.В. // ІХ Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітнѐ 2019р.). – Дніпро, 2019. – С. 42. 2. Романова А.Ю. Регуляваннѐ адгезійної міцності у системі «термопласт–волокно» 

*Текст+/ Романова А.Ю., Баштаник П.І., Терещук М.М., анова К.В. // ІХ Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітнѐ 2019р.). – Дніпро, 2019. – С. 47. 3. Лінькова О.М. Розробка лакофарбових матеріалів длѐ захисту деревини від дії мікроорганізмів *Текст+ / 

Лінькова О.М., Андріѐнова М.В., Головенко В.О., анова К.В. // «Young Coatings 2» II конференціѐ з вирішеннѐ науково-технічних питань лакофарбової промисловості, 17+18+19 травнѐ 2016, Дніпропетровськ, 2016. – С.25-27. 4. анова, К. В. Синтез та властивості модифікованих полігуанідинів *Текст+ / К.В. 

анова, М.М.Терещук, А.С.Ігнатенко // ІІ Міжнародна наукова конференціѐ «Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин» (APCTOS2–2015) (Львів, 5-7 листопада, 2015р.). – Львів, 2015. - С. 128. 5. Безмелицина, А. В. Изучение свойств резин в присутствии солей полигуанидинов *Текст+ / 

Безмелицина А.В. Терещук М.Н., Игнатенко А.С., анова К.В. // VII-th International conference of chemistry and modern technology for students and post-graduate students (Ukraine, Dnepropetrovsk, April 27-29, 2015). – Ukraine, Dnepropetrovsk, 2015. - С. 110.  6. Yanova, K. V. Complexons on the base of Polyguanidines 

*Text+ / Yanova K.V., Tereshuk M.N., Ignatenko A.S., Golovenko V.A. // VIII Ukrainian-Polish Conference “Polimers of specials Applications” (Ukraine, Bukovel, October 01-04, 2014). - Ukraine, Bukovel, 2014. – С. 177.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                  Методичні вказівки до 

лабораторних занѐть з дисципліни «Технологіѐ основного органічного та нафтохімічного синтезу» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051301 «Хімічна технологіѐ» / укл.: Карпищенко Л.С., анова К.В.. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 79 с. 2.                  Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни 

«Хімічні технології органічних речовин» длѐ студентів спеціальності 161 – хімічні технології та інженеріѐ (спеціалізаціѐ-хімічні технології органічних речовин) / укл.: анова К.В., Карпіщенко Л. С. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 34 с. 3.        Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Сировина в 

технології органічного синтезу» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051301 «Хімічна технологіѐ» / укл.: анова К.В., Карпіщенко Л. С. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 с.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Працявала заступником декана факультету технології органічних речовин та біотехнології з навчальної роботи з 01.11.2005р. (наказ № 505-ОК від 10.11.2005р.) по 06.01.2017р. (наказ №20-К від 18.01.2017р.); 14) керівництво 

студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Наказ від 21.03.2018 № 34 – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2017/2018 н.р.. Спеціальність «Хімічні технології та інженеріѐ»;. Наказ від 19.11.2017 № 262 к/с (у відповідності до наказу МОНУ від 10.10.2017 №1281 ) ІІ тур Вс

доцент кафедри тех-нології 

органічних речовин; кандидатська 

ди-сертаціѐ за темоя “Синтез та 

вивченнѐ властивостей по-

ліаміногуанідинів”

кандидат хімічних наук, 02.00.06 – 

хіміѐ високомолекулѐрних сполук;

1.Хімічні технології 

органічних речовин - 42 

год.(32 год. (денна форма); 

10 год. (заочна форма)). 2. 

Технологіѐ основного 

органічного та 

нафтохімічного синтезу - 50 

год. (32 год. (денна форма); 

18 год. (заочна форма)). 3. 

Сировина в технології 

органічного синтезу - 38 год. 

(32 год. (денна форма); 6 

год. (заочна форма)). 

4.Основи наукових 

досліджень - 48 год. (32 год. 

(денна форма); 16 год. 

(заочна форма)). 5.Основи 

проектуваннѐ хімічних 

виробництв - 34 год. (24 год. 

(денна форма); 10 год. 

(заочна форма)).



Доцент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра технології 

органічних речовин та 

фармацевтичних 

препаратів

Основне місце 

роботи

Карпіщенко 

Лядмила 

Сергіївна

"1. Ін-т хім.. технологій Східноукраїнського нац.. ун-ту ім.. 

В.Далѐ кафедра хімічних та фармацевтичних технологій 

26.12.2016-26.02.2017 Стажуваннѐ з дисциплін «Технологіѐ 

основного органічного та нафтохімічного синтезу», «Основи 

технології тонкого органічного синтезу», «Хімічні технології 

органічних речовин»,  Довідка про проходженнѐ стажуваннѐ 

№ 90-07/09 від 01.03.2017 2. Дніпровський національний 

університет ім. Олесѐ Гончара, кафедра органічної хімії 

28.09.2017-28.11.2017 Стажуваннѐ з дисциплін: Тенологіѐ 

поверхнево-активних речовин та синтетичних миячих 

засобів. Наказ ректору № 403-К від 13.09.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1970, 

Спеціальність: технологіѐ основного і 

нафтохімчного синтезу, Кваліфікаціѐ: 

інженера-хіміка-технолога

Вчене званнѐ: доцент; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 02.00.03 - 

органічна хіміѐ, Тема дисертації: 

Вивченнѐ синтезу та 

властивостей N-

аренсульфонілфенокса(тіа)зинів

основні публікації за напрѐмом: 1.                  Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Технологіѐ основного органічного та нафтохімічного синтезу» длѐ студентів напрѐму 

підготовки 6.051301 «Хімічна технологіѐ» / укл.: Карпищенко Л.С., анова К.В.. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 79 с. 2.                  Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Хімічні технології 

органічних речовин» длѐ студентів спеціальності 161 – хімічні технології та інженеріѐ (спеціалізаціѐ-хімічні технології органічних речовин) / укл.: анова К.В., Карпіщенко Л. С. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. 

– 34 с. 3.        Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Сировина в технології органічного синтезу» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051301 «Хімічна технологіѐ» / укл.: анова 

К.В., Карпіщенко Л. С. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 с.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                  Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Технологіѐ основного органічного та нафтохімічного синтезу» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051301 «Хімічна технологіѐ» / укл.: Карпищенко Л.С., анова К.В.. – 

Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 79 с. 2.                  Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Хімічні технології органічних речовин» длѐ студентів спеціальності 161 – хімічні технології та інженеріѐ (спеціалізаціѐ-хімічні технології органічних речовин) / укл.: анова К.В., Карпіщенко Л. С. – Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 34 с. 3.        Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Сировина в технології органічного синтезу» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051301 «Хімічна технологіѐ» / укл.: анова К.В., Карпіщенко Л. С. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 с.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв 

призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим 

студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, 

етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота 

у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Наказ від 21.03.2018 № 34 – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р.. Спеціальність «Хімічні технології та 

інженеріѐ»;. Наказ від 19.11.2017 № 262 к/с (у відповідності до наказу МОНУ від 10.10.2017 №1281 ) ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих і гуманітарних наук. Напрѐм «Хімічні технології та інженеріѐ»
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Східноукраїнський національний університет, Інститут 
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технологій, 16.0117-16.07.2017.  Стажуваннѐ з предметів  

Теоретичні основи фармацевтичних технологій 

Фармакологіѐ Фармацевтичне правознавство Довідка. Реюст 

№ 234/2-07/09- від 3.07.17 р. 2.Індивідуальне підвищеннѐ 

кваліфікації (Наказ ректора № 597-к від 20.12.2017 р.) за 

успішне завершеннѐ навчаннѐ в аспірантурі з 01.11.10. до 

31.10.13 за спеціальністя 02.00.03 – органічна хіміѐ.

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 
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закінченнѐ: 2010, Спеціальність: 

Технологіѐ фармацевтичних 

препаратів, Кваліфікаціѐ: магістр 
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Науковий ступінь: кандидат 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.03, Органічна 

хіміѐ, Тема дисертації: СИНТЕЗ, 

ПЕРЕТВОРЕННа ТА 

ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ ПОХІДНИХ N-

(ІЗОТІОЦІАНАТОАЛКІЛ)КАРБОКСА

МІДІВ

основні публікації за напрѐмом: 1. Pokotylo I.O., Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. Some new heterocyclisations based on N-(2,2-dichloro-1-isothiocyanatoethyl)benzamide 

derivatives. Acta Chem. Iasi 2019 – Vol. 27, №1. - 65-72. 2.   Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. Molecular docking studies of salubrinal and its analogs as inhibitors of the 

GADD34:PP1 enzyme. ADMET DMPK 2019, 7(2), 140-150. 3. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. Molecular Docking Studies of N-(((5-Aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)amino)methyl)- 

and N-(2,2,2-Trichloro-1-((5-aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)amino)ethyl)carboxamides as Potential Inhibitors of GSK-3?. Res. J. Pharm. Technol. 2019, 12(2), 523-530.  4. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., 

Kharchenko A.V., Okhtina O.V. In Silico Analysis of 6-(4-Chlorophenyl)-N-aryl-4-(trichloromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazin-2-amines as Potential Antagonists of VEGFR-1. Indo Amer. J. Pharm. Sci. 2019, 6(2), 4196-4200.  

5. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Kharchenko A.V., Okhtina O.V. Molecular Docking Studies of N-(1-(Benzo*d+thiazol-2-ylamino)-2,2,2-trichloroethyl)carboxamides as А2A Receptor Potential 

Antagonists. Indo Amer. J. Pharm. Sci. 2019, 6(1), 1345-1351. 6. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Kharchenko A.V., Okhtina O.V. Synthesis and Spectral Characteristics of Some New 4H-1,3,5-Oxadiazine 

Derivatives. Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci. 2019, 10(1), 1508-1515. 7. Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Pokotylo I.O., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. Synthesis and mass spectrometric fragmentation pattern of 6-(4-

chlorophenyl)-N-aryl-4-(trichloromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazin-2-amines. Heterocycl. Commun. 2018, 24(5), 273-278. 8. Pokotylo I.O., Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Kharchenko A.V. Solvent-free synthesis and 

spectral characteristics of N-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)carboxamides. Chem. Data Collect. 2018, 15-16, 62-66. 9. Zadorozhnii P.V., Popykhach N.P., Kiselev V.V., Pokotylo I.O., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. 

In Silico Prediction of Anticonvulsant Activity of N-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)-alkenyl- and –alkylarylcarboxamides. Res. J. Pharm. Technol. 2018, 11(2), 711-716. 10. Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Pokotylo 

I.O., Kharchenko A.V. A new method for the synthesis of 4H-1,3,5-oxadiazine derivatives. Heterocycl. Commun. 2017, 23(5), 369-374 11. Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Titova A.E., Kharchenko A.V., Pokotylo I.O., 

Okhtina O.V. Molecular Docking Studies of N-5-Aryl-1, 3, 4-oxadiazolo-2, 2-dichloroacetamidines as Inhibitors of Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium tuberculosis. Res. J. Pharm. Technol. 2017, 10(4), 1091-

1097. 12. Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Teslenko N.O., Kharchenko A.V., Pokotylo I.O., Okhtina O.V., Kryshchyk O.V. In Silico Prediction and Molecular Docking Studies of N-Amidoalkylated Derivatives of 1,3, -

Oxadiazole as COX-1 and COX-2 Potential Inhibitors Res. J. Pharm. Technol. 2017, 10(11), 3957-3963. 13. Zadorozhnii P., Kiselev V., Krvavych A., Novikov V., Kharchenko A. The molecular structure N-{2,2,2-

trichloro-1-[(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethyl}acet- and thioacetamide. Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci. 2015, 6(2), 689-695.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: "1. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O. Molecular Docking Studies of Some N-Amidoalkylated 

Derivatives of 2-Amino-1,3,4-oxadiazole as Potential Inhibitors of Glycogen Synthase Kinase-3?. Proceedings of the 2nd Annual Conference ""Technology transfer: innovative solutions in medicine"" (30 October, Estonia – 2018). Tallinn. 2018. – P. 46-48. http://www.eu-jr.eu/ttism/article/view/742/751" "2. Zadorozhnii P.V., 

Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Kharchenko A.V. Synthesis of 4H-1,3,5-oxadiazine derivatives based on N-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)carboxamides. Book of Abstracts Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles in Memoriam of Prof. Valeriy Orlov, CNCH-2018. - Kharkiv: Ekskluziv Publ., 2018. – P. 60." "3. Покотило І.О., 

Задорожній П.В., Кисельов В.В., Охтіна О.В., Харченко О.В. Реакціѐ N-амідоалкілованих тіосечовин з дициклогексилкарбодіімідом. Матеріали VII Української Конференції «Домбровські Хімічні Читаннѐ-2017» (аремче, 12-16 вереснѐ 2017р.). – аремче. – 2017. – Д26. " 4. Titova A.E., Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., 

Kiselev V.V., Kharchenko A.V. Synthesis and molecular docking study of N-(2,2,2-trichloro-1-(1,2,4-triazolo*3,4-b+*1,3,4+-thiadiazol-6-ylamino)ethyl)-carboxamides as potential antibacterial agents. VIІІ International Scientific Technological Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists "Chemistry and 

Modern Technologies" (Dnipro. - 26-28 April 2017). – Dnipro. – 2017. – V.3. – P. 12. 5. Teslenko N.O., Zadorozhnii P.V. N-Amidoalkylated Derivatives of 1,3,4-Oxadiazole as Potential Inhibitors of Glycogen Synthase Kinase-3?. VIІІ International Scientific Technological Conference of Students, Postgraduate Students and Young 

Scientists "Chemistry and Modern Technologies" (Dnipro. – 26-28 April 2017). – Dnipro. – 2017. – V.3. – P. 11.  "6. Задорожній П.В., Покотило І.О., Кисельов В.В., Харченко О.В. Дегідросульфуваннѐ N-Амідоалкілованих Тіосечовин Дициклогексилкарбодіімідом. Матеріали XXIV Української конференції з органічної 

хімії. (Полтава, 19-23 вереснѐ 2016 р.) – Полтава. 2016. – С.34." 7. Попихач Н., Задорожній П. Комп’ятерне моделяваннѐ інгібуваннѐ дефосфатази еукаріотичного факторa ініціації транслѐції препаратом Salubrinal. II Всеукр. студ. наук. конференц. з міжнародноя участя. (Дніпропетровськ, 23-24 травнѐ 

2016р.). – Дніпропетровськ. 2016. – P.134-138. 8. Pokotylo I.O., Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Kharchenko A.V. Synthesis of N-(2,2,2-trichloro-1-thioureidoethyl)arylamides. II Всеукр. студ. наук. конференц. з міжнародноя участя. (Дніпропетровськ, 23-24 травнѐ 2016р.). – Дніпропетровськ, 2016. – P.644-645.  "9. 

Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Kharchenko A.V. Synthesis of Nitrogen-Containing Heterocycles Based on N-(2,2,2-Trichloro-1-isothiocyanatoethyl)carboxamides. International Scientific Congress Modern Directions in Chemistry, Biology, Pharmacy and Biotechnology. 29 September – 2 October 2015. – P. 116." 10. Popykhach N.P., 

Zadorozhnii P.V. Geometry optimization of antistress drug salubrinal. Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists» (Дніпропетровськ. – 2015р.) - Дніпропетровськ. – 2015. – P. 147-149 11. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., 

Kiselev V.V., Kharchenko A.V. Solvent–free condensation of chloral hydrate with carboxylic acid amides. Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists» (Дніпропетровськ. – 2015р.) - Дніпропетровськ. – 2015. – P. 145-147. "12. 

Zadorozhnii P.V., Kulenko H.R., Boyko S.R., Kiselev V.V., Kharchenko A.V. Synthesis and molecular docking N-*2,2,2-trichloro- 1-(1,2,4-triazolo*3,4-b+*1,3,4+thiadiazol-6-ylamino)ethyl+-carboxamides derivatives. Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Science and Scientists» (Дніпропетровськ. – 2015р.) - Дніпропетровськ. – 2015. – P. 131-133." 13. Kyrychenko K.O., Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Kharchenko A.V. New method of synthesis of 4H-1,3,5-oxadiazine derivatives. Всеукр. студ. наук. конференц. з міжнародноя участя. (Дніпропетровськ, 25 травнѐ 

2015р.). – Дніпропетровськ. – 2015. – P.642-643. 14. Задорожний П.В., Охтина О.В., Андреева А.А., Гончарова Е.А., Лысенко А.Е. Синтез производных азолов и азинов на основе N-изотиоцианатоалкиламидов карбоновых кислот. XII Всеукр. конф. молод. вчених та студ. з акт. пит. сучас. хімії. 

(Дніпропетровськ, 19-21 травнѐ 2014р.). – Дніпропетровськ, 2014. – С.100. 15. Задорожній П., Лисенко А., Андрююва А. Синтез похідних азолів та азинів на основі N-ізотіоціанатоалкіламідів карбонових кислот. XI Всеукр. конф. молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії (Харків, 14-18 квітнѐ 2014 р.) 

– Харків, 2014. – С.23. 16. Задорожній П.В. Молекулѐрное моделирование и дизайн биологически активных соединений с потенциальной противотуберкулезной активностья. (Онлайн публікаціѐ) Сайт medprosvita.com.ua Точка доступу: https://medprosvita.com.ua/molekulyarnoe-modelirovanie-i-dizayn-

biologicheski/; 9) робота у складі експертної ради з питань проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
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напрѐмом «Розробка і впровадженнѐ нових технологій та обладнаннѐ длѐ ѐкісного медичного обслуговуваннѐ, фармацевтики, профілактики та лікуваннѐ захворявань; біотехнології». Наказ МОН від 05.09.2017 1/11-8928.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що 

вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Pokotylo I.O., Zadorozhnii P.V., Kiselev V.V., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. Some new heterocyclisations based on N-(2,2-dichloro-1-isothiocyanatoethyl)benzamide derivatives. Acta Chem. Iasi 2019 

– Vol. 27, №1. - 65-72. 2.   Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. Molecular docking studies of salubrinal and its analogs as inhibitors of the GADD34:PP1 enzyme. ADMET DMPK 2019, 7(2), 140-150. 3. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Okhtina O.V., Kharchenko A.V. Molecular 

Docking Studies of N-(((5-Aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)amino)methyl)- and N-(2,2,2-Trichloro-1-((5-aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)amino)ethyl)carboxamides as Potential Inhibitors of GSK-3?. Res. J. Pharm. Technol. 2019, 12(2), 523-530.  4. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Kharchenko A.V., Okhtina O.V. In Silico Analysis of 6-(4-

Chlorophenyl)-N-aryl-4-(trichloromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazin-2-amines as Potential Antagonists of VEGFR-1. Indo Amer. J. Pharm. Sci. 2019, 6(2), 4196-4200.  5. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Kharchenko A.V., Okhtina O.V. Molecular Docking Studies of N-(1-(Benzo[d]thiazol-2-ylamino)-2,2,2-

trichloroethyl)carboxamides as А2A Receptor Potential Antagonists. Indo Amer. J. Pharm. Sci. 2019, 6(1), 1345-1351. 6. Zadorozhnii P.V., Pokotylo I.O., Kiselev V.V., Kharchenko A.V., Okhtina O.V. Synthesis and Spectral Characteristics of Some New 4H-1,3,5-Oxadiazine Derivatives. Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci. 2019
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здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки 
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Khimicheskoi Tekhnologii. – 2017. – V. 3 (112). – P. 32-39. (Scopus) http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/3/Shmychkova.pdf 10. The influence of various dopants on initial stages of lead dioxide 
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polyelectrolyte and PbO2-surfactant composite coatings *Text+ / Tatiana V. Luk’yanenko, Olesia B. Shmychkova, Carolina V. Yanova, Natalia I. Krivonosova, Alexander B. Velichenko / /Journal of Chemistry and 
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2016.–Т. 24, Вип. 1. – С. 20-26. http://chemistry.dnu.dp.ua/article/view/081604/70609 5. Композиционные электрокатализаторы, содержащие оксиды вентильных металлов: получение, фотохимические свойства и электрокаталитическаѐ активность *Текст+ / А.Б. Величенко, О.И. Касьѐн, В.А. Кныш, Т.В. 

Лукьѐненко // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 2.– С. 7–24. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles//file/VHHT/2015/2/Velichenko.pdf; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми: «Фізико-хімічні методи одержаннѐ функціональних 

матеріалів» № д/р 0114 U 002802 (термін виконаннѐ 01.2014 р. - 12.2018 р.); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки № 4416 до лабораторних занѐть з дисципліни «Фізична хіміѐ» длѐ студентів спеціальності 133 "Галузеве 

машинобудуваннѐ" ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. В.О. Книш, Д.В. Гиренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018 – 32 с. 2. Методичні вказівки № 4449 до лабораторних занѐть з дисципліни «Фізична хіміѐ» длѐ студентів спеціальності 151 "Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» длѐ 

студентів ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. В.О. Книш, Д.В. Гиренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 3. Методичні вказівки № 4562 з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізична хіміѐ» длѐ студентів спеціальності 151 – "Автоматизаціѐ та компьятерно-інтегровані технології" ІІ та 

ІІІ курсів денної і заочної форм навчаннѐ. / Укл. В.О. Книш, О.Б. Веліченко. – Д. ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16 с. 4. Методичні вказівки № 4567 з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізична хіміѐ» длѐ студентів спеціальності 133 – "Галузеве машинобудуваннѐ" ІІ та ІІІ курсів денної і заочної форм 

навчаннѐ. / Укл. В.О. Книш, О.Б. Веліченко. – Д. ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16 с. 5. Методичні вказівки № 3214 до самостійної роботи, практичних та лабораторних занѐть студентів механічних спеціальностей з курсу «Фізична хіміѐ». Укладачі: В.О. Книш, Т.В. Лук`ѐненко, О.Б. Веліченко. Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2015 – 56 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 1. Науково-педагогічний стаж – 10 років, загальний – 13.; 19) діѐльність за 

спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: 1. Член Міжнародного електрохімічного товариства (International Society of Electrochemistry).
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електрохіміѐ, Тема дисертації: 

"Електродні процеси в системі Cr 

(III) – метансульфокислота "

основні публікації за напрѐмом: 1. Application of a deep eutectic solvent to prepare nanocrystalline Ni and Ni/TiO2 coatings as electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction *Text+ / Protsenko, V.S., 

Bogdanov, D.A., Kityk, A.A.*et al.+ // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019.–44(45), Р. 24604-24616. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.188 2. Electropolishing of aluminium in a deep 

eutectic solvent *Text+ / Kityk, A.A., Protsenko, V.S., Danilov, F.I., *et al.+ //Surface and Coatings Technology. –2019. –375, Р. 143-149. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.07.018  3. 

Electrodeposition of Ni–TiO2 Composite Coatings Using Electrolyte Based on a Deep Eutectic Solvent *Text+ / Danilov, F.I., Kityk, A.A., Shaiderov,D.A., *et al.+ // Surface Engineering and Applied Electrochemistry.– 

2019.–55(2), Р. 138-149. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S106837551902008X "4. Corrosion resistance of AISI 304 and AISI 316 stainless steels in a solar salt used in concentrated solar power plants: the effect 

of NaCl impurities[Text] / Kityk A., Protsenko V., Pavlik V., Boca M. // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2019, No. 3, pp. 123-131. (Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-123-131 " 5. 

The influence of various factors on corrosion of mild steel in deep eutectic solvents *Text+ / Rublova, Y.D., Kityk, A.A., Bannyk, N.G., *et al.+ // Materials Today: Proceedings.– 2019.– V.6, Part 2, Р. 232-236. 

(Scopus) https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.099 "6. Kinetics and mechanism of corrosion of mild steel in new types of ionic liquids [Text] / Kityk, A.A., Rublova, Y.D., Kelm, A., [et al.] //Journal of 

Electroanalytical Chemistry.–2018.– 823, Р. 234-244. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.06.018 " 7. Corrosion resistance and protective properties of chromium coatings electrodeposited from an 

electrolyte based on deep eutectic solvent *Text+ / Protsenko, V.S., Bobrova, L.S., Kityk, A.A., *et al.+ // Functional Materials.– 2018.–25(3), Р. 539-545. (Scopus) https://doi.org/10.15407/fm25.03.539 8. 

Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel Coatings from a Deep Eutectic Solvent with Water Addition [Text] / Danilov, F.I., Protsenko, V.S., Kityk, A.A. [et al.] // Protection of Metals and Physical Chemistry of 

Surfaces.– 2017.–53(6), Р. 1131-1138. (Scopus) https://doi.org/10.1134/S2070205118010203 9. Choline chloride based ionic liquids containing nickel chloride: Physicochemical properties and kinetics of Ni(II) 

electroreduction *Text+ / Kityk, A.A., Shaiderov, D.A., Vasil'eva, E.A., *et al.+ // Electrochimica Acta.– 2017.– 245, Р. 133-145. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.05.144 10. Fe/TiO2 composite 

coatings modified by ceria layer: Electrochemical synthesis using environmentally friendly methanesulfonate electrolytes and application as photocatalysts for organic dyes degradation [Text] / Protsenko, V.S., 

Vasil'Eva, E.A., Kityk, A.A. *et al.+ // Journal of Environmental Chemical Engineering.–2017.– 5(1), Р. 135-146. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.11.034 11. Physicochemical and electrochemical 

properties of deep eutectic solvents containing dissolved Ni(II) and CR(III) salts: The effects of water content (Book Chapter) [Text] / Protsenko, V.S., Kityk, A.A., Bobrova, L.S. [et al.] // Ionic Liquids: 

Electrochemistry, Uses and Challenges.–2017.–Р. 1-34. (Scopus) https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85044322435&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=a206fad3750d22431c9de9ca21c33db3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2853363564700%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm 12. Effect of water content on physicochemical 

properties and electrochemical behavior of ionic liquids containing choline chloride, ethylene glycol and hydrated nickel chloride [Text] / V. S. Protsenko, A. A. Kityk, D. A. Shaiderov, F. I. Danilov // Journal of 

Molecular Liquids. – 2015. –Vol. 212. – P. 716-722. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.molliq.2015.10.028 1. Effect of preliminary electropolishing on corrosion resistance of mild steel in a deep eutectic solvent 

ethaline *Text+ / Kityk, A.A., Rublova, Y.D., Bannyk, N.G., *et al.+ /Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.– 2018.–(4), Р. 14-18. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Kityk.pdf 2. 

Electrodeposition of nanocrystalline nickel-titania composites from an electrolyte on the basis of deep eutectic Solvent, Ethaline [Text] / Danilov, F.I., Protsenko, V.S., Kityk, A.A., [et al.] // Voprosy Khimii i 

Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018.– (3), Р. 18-24. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/3/Danilov.pdf 3. Electrochemical impedance study of the effect of water additives on the rate of mild steel 

corrosion in deep eutectic solvent ethaline *Text+ / Kityk, A.A., Rublova, Y.D., Bannyk, N.G. *et al.+ // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.–2017.–(6), Р. 11-16. 

http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Kityk.pdf 4. Використаннѐ електроліту на основі низькотемпературної евтектичної суміші длѐ електроосадженнѐ твердих нікелевих покриттів 

*Текст+ / Шайдеров Д.А., Кітик А.А., Проценко В.С., Данилов Ф

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Application of a deep eutectic solvent to prepare nanocrystalline Ni and Ni/TiO2 coatings as electrocatalysts for the 

hydrogen evolution reaction *Text+ / Protsenko, V.S., Bogdanov, D.A., Kityk, A.A.*et al.+ // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019.–44(45), Р. 24604-24616. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.188 2. Electropolishing of aluminium in a deep eutectic solvent *Text+ / Kityk, A.A., Protsenko, V.S., Danilov, 

F.I., *et al.+ //Surface and Coatings Technology. –2019. –375, Р. 143-149. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.07.018  3. Electrodeposition of Ni–TiO2 Composite Coatings Using Electrolyte Based on a Deep Eutectic Solvent *Text+ / Danilov, F.I., Kityk, A.A., Shaiderov,D.A., *et al.+ // Surface Engineering and Applied 

Electrochemistry.– 2019.–55(2), Р. 138-149. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S106837551902008X "4. Corrosion resistance of AISI 304 and AISI 316 stainless steels in a solar salt used in concentrated solar power plants: the effect of NaCl impurities*Text+ / Kityk A., Protsenko V., Pavlik V., Boca M. // Voprosy khimii i khimicheskoi 

tekhnologii, 2019, No. 3, pp. 123-131. (Scopus) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-123-131 " 5. The influence of various factors on corrosion of mild steel in deep eutectic solvents *Text+ / Rublova, Y.D., Kityk, A.A., Bannyk, N.G., *et al.+ // Materials Today: Proceedings.– 2019.– V.6, Part 2, Р. 232-236. (Scopus) 

https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.099 "6. Kinetics and mechanism of corrosion of mild steel in new types of ionic liquids *Text+ / Kityk, A.A., Rublova, Y.D., Kelm, A., *et al.+ //Journal of Electroanalytical Chemistry.–2018.– 823, Р. 234-244. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.06.018 " 7. Corrosion resistance 

and protective properties of chromium coatings electrodeposited from an electrolyte based on deep eutectic solvent *Text+ / Protsenko, V.S., Bobrova, L.S., Kityk, A.A., *et al.+ // Functional Materials.– 2018.–25(3), Р. 539-545. (Scopus) https://doi.org/10.15407/fm25.03.539 8. Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel Coatings 

from a Deep Eutectic Solvent with Water Addition *Text+ / Danilov, F.I., Protsenko, V.S., Kityk, A.A. *et al.+ // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2017.–53(6), Р. 1131-1138. (Scopus) https://doi.org/10.1134/S2070205118010203 9. Choline chloride based ionic liquids containing nickel chloride: 

Physicochemical properties and kinetics of Ni(II) electroreduction *Text+ / Kityk, A.A., Shaiderov, D.A., Vasil'eva, E.A., *et al.+ // Electrochimica Acta.– 2017.– 245, Р. 133-145. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.05.144 10. Fe/TiO2 composite coatings modified by ceria layer: Electrochemical synthesis using 

environmentally friendly methanesulfonate electrolytes and application as photocatalysts for organic dyes degradation *Text+ / Protsenko, V.S., Vasil'Eva, E.A., Kityk, A.A. *et al.+ // Journal of Environmental Chemical Engineering.–2017.– 5(1), Р. 135-146. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.11.034 11. Physicochemical 

and electrochemical properties of deep eutectic solvents containing dissolved Ni(II) and CR(III) salts: The effects of water content (Book Chapter) *Text+ / Protsenko, V.S., Kityk, A.A., Bobrova, L.S. *et al.+ // Ionic Liquids: Electrochemistry, Uses and Challenges.–2017.–Р. 1-34. (Scopus) 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85044322435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a206fad3750d22431c9de9ca21c33db3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2853363564700%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm 12. Effect of water content on physicochemical properties and 

electrochemical behavior of ionic liquids containing choline chloride, ethylene glycol and hydrated nickel chloride *Text+ / V. S. Protsenko, A. A. Kityk, D. A. Shaiderov, F. I. Danilov // Journal of Molecular Liquids. – 2015. –Vol. 212. – P. 716-722. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.molliq.2015.10.028; 1) наѐвність не менше п’ѐти 

публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Effect of preliminary electropolishing on corrosion resistance of mild steel in a deep eutectic solvent ethaline *Text+ / Kityk, A.A., Rublova, Y.D., 

Bannyk, N.G., *et al.+ /Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.– 2018.–(4), Р. 14-18. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Kityk.pdf 2. Electrodeposition of nanocrystalline nickel-titania composites from an electrolyte on the basis of deep eutectic Solvent, Ethaline *Text+ / Danilov, F.I., Protsenko, V.S., Kityk, 

A.A., *et al.+ // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018.– (3), Р. 18-24. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/3/Danilov.pdf 3. Electrochemical impedance study of the effect of water additives on the rate of mild steel corrosion in deep eutectic solvent ethaline *Text+ / Kityk, A.A., Rublova, Y.D., Bannyk, 

N.G. *et al.+ // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.–2017.–(6), Р. 11-16. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Kityk.pdf 4. Використаннѐ електроліту на основі низькотемпературної евтектичної суміші длѐ електроосадженнѐ твердих нікелевих покриттів *Текст+ / Шайдеров Д.А., Кітик А.А., 

Проценко В.С., Данилов Ф.Й., Прамод Кумар У., Джозеф Кеннаді К.// Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – Т. 3. – C. 31-35. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2016/3/Shaiderov.pdf 5. Властивості суміші низькотемпературної евтектики на основі холіну хлориду і етиленгліколя з 

нікелем (ІІ) хлоридом *Текст+ / А. А. Кітик, Д. А. Шайдеров, В. С. Проценко, Ф. Й. Данилов // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. –Т. 5. – С. 24-28. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/5/Kityk.pdf; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) 

або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Voltammetric study of corrosion of mild steel in deep eutectic solvents *Text+ / Kityk A.A., Rublova Y.D., Bannyk N.G., Protsenko V.S., Danilov 

F.I. // Promising materials and processes in applied electrochemistry: Monograph / Eds. V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko, O.V. Linyucheva, I.V., Senyk, V.G. Khomenko. – KNUTD, Kyiv. – 2017. – P. 135-142. (ISBN 978-966-7972-79-0).  2. Physicochemical and electrochemical properties of deep eutectic solvents containing dissolved 

Ni(II) and Cr(III) salts: The effects of water content *Text+ / Protsenko V.S., Kityk A.A., Bobrova L.S., Shaiderov D.A., Danilov F.I. // Ionic liquids: Electrochemistry, uses and challenges. – Ed. Binh Xuan. – Nova Science Publishers, Inc., New York. – 2017. – Chapter 1. – P. 1-34. (ISBN 978-1-53612-689-1, e-ISBN 978-1-53612-690-7).  

3. Effect of water addition on physicochemical properties of electrochemical systems based on deep eutectic solvents *Text+ / L. S. Bobrova, D. A. Shaiderov, A. A. Kityk, V. S. Protsenko, F. I. Danilov // Promising materials and processes in technical electrochemistry : monograph. – Kyiv : KNUTD, 2016. – P. 204-208. (ISBN 978-966-

7972-61-5).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки № 4359 до лабораторних занѐть з дисципліни «Поверхневі ѐвища та дисперсні системи (колоїдна хіміѐ)» длѐ студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженеріѐ" / Укл.: Проценко В.С., Кітик А.А. 

– Дніпро: ДВНЗ УД

«Фізична хіміѐ в екології» - 

32 год.



Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра фізичної хімії Основне місце 

роботи

Гиренко Дмитро 

Вадимович

Індивідуальне підвищеннѐ кваліфікації: отриманнѐ вченого 

званнѐ доцента кафедри фізичної хімії у лятому 2016 р.,  

наказ № 224-К від 06.06.2016 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1992, Спеціальність: Хіміѐ, 

Кваліфікаціѐ: Хімік, викладач

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

фізичної хімії; Вчене званнѐ: 

Старший науковий співробітник, 

Спеціальність: Електрохіміѐ; 

Науковий ступінь: кандидат 

хімічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.05 - 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Электрохимическое окисление 

Pb (II) на различных электродных 

материалах

основні публікації за напрѐмом: 1. Potentiometric Determination of Chlorate Impurities in Hypochlorite Solutions *Text+ / Girenko, D.V., Gyrenko, A.A., Nikolenko, N.V. // International Journal of Analytical 

Chemistry.– 2019.– Volume 2019, Article ID 2360420, 7 pages. (Scopus) https://doi.org/10.1155/2019/2360420 2. Synthesis of low concentration solutions of sodium hypochlorite in an electrolyzer with undivided 

electrode space *Text+ / Girenko,D.V., Velichenko, A.B. //Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018– (4), Р. 82-91. (Scopus) https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Girenko.pdf 3. 

Selection of the Optimal Cathode Material to Synthesize Medical Sodium Hypochlorite Solutions in a Membraneless Electrolyzer [Text] / Girenko, D.V., Velichenko, A.B. // Surface Engineering and Applied 

Electrochemistry. – 2018– 54(1), Р. 88-95. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375518010052 1. Нові рішеннѐ в технології отриманнѐ фератів (VI) з використаннѐм модифікованих SnО2-електродів 

*Текст+ / Д. А. Головко, Д. В. Гиренко, І. Д. Головко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. сер.: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 7 (1229). – С. 173-180. 

http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2017_7.pdf 2. Mеханізм формуваннѐ гідроксиду нікеля у системі Ni(NO3)2—NaOH *Текст+ /В. А. Соловов, М.В. Ніколенко, Д.В. Гиренко *та ін.+ // Вісник Нац. 

техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. сер.: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 7 (1229). – С. 199-204. http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2017_7.pdf 3. Визначеннѐ 

мікрокількості хлоратів у розчинах гіпохлориту натрия медичного призначеннѐ *Текст+ / Гиренко Д.В., Вашкевич О.Я., Николенко Н.В.// Питаннѐ хімії та хімічної технології – 2016. – № 2. – С.14-21. 

https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2016/2/Girenko.pdf 4. Влиѐние анионных добавок на закономерности электроосаждениѐ диоксида свинца из нитратных электролитов *Текст+ / О. Б. 

Шмычкова, Т. В. Лукьѐненко, А. Б. Величенко, Д. В. Гиренко // Вопр. химии и хим. технологии. – УГХТУ, (Украина) – 2016. – 4 (108). – С. 31-37. 

https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2016/4/Shmychkova.pdf4.  5. Электролиз разбавленных растворов NaCl в присутствии гидрокарбоната натриѐ в электролизере с диафрагмой *Текст+ / 

Гиренко Д.В., Николенко Н.В., Величенко А.Б. // Вопр. химии и хим. технологии. – 2015. – № 3. – С.4-9. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles//file/VHHT/2015/3/Girenko.pdf 6. Энергоэффективнаѐ 

технологиѐ синтеза низкоконцентрированных растворов гипохлорита натриѐ длѐ медицины и ветеринарии *Текст+ / Гиренко Д.В., Демѐнчук Е.А. // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – № 47. – т.1. – 

С.174-179. https://journals.onaft.edu.ua/index.php/swonaft/article/view/377/1511 7. Автоматизированный электрохимический реактор синтеза низкоконцентрированных растворов гипохлорита 

натриѐ высокой чистоты *Текст+ / Гиренко Д.В., Гиренко А.А., Величенко А.Б. // Вопр. химии и хим. технологии. – 2015. – № 4. – С.54-61. 

https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/4/Girenko.pdf

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Potentiometric Determination of Chlorate Impurities in Hypochlorite Solutions *Text+ / Girenko, D.V., Gyrenko, A.A., 

Nikolenko, N.V. // International Journal of Analytical Chemistry.– 2019.– Volume 2019, Article ID 2360420, 7 pages. (Scopus) https://doi.org/10.1155/2019/2360420 2. Synthesis of low concentration solutions of sodium hypochlorite in an electrolyzer with undivided electrode space *Text+ / Girenko,D.V., Velichenko, A.B. 

//Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018– (4), Р. 82-91. (Scopus) https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Girenko.pdf 3. Selection of the Optimal Cathode Material to Synthesize Medical Sodium Hypochlorite Solutions in a Membraneless Electrolyzer *Text+ / Girenko, D.V., Velichenko, A.B. // Surface 

Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018– 54(1), Р. 88-95. (Scopus) https://doi.org/10.3103/S1068375518010052; 1. Нові рішеннѐ в технології отриманнѐ фератів (VI) з використаннѐм модифікованих SnО2-електродів *Текст+ / Д. А. Головко, Д. В. Гиренко, І. Д. Головко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. 

наук. пр. сер.: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 7 (1229). – С. 173-180. http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2017_7.pdf 2. Mеханізм формуваннѐ гідроксиду нікеля у системі Ni(NO3)2—NaOH *Текст+ /В. А. Соловов, М.В. Ніколенко, Д.В. Гиренко *та ін.+ // Вісник Нац. техн. 

ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. сер.: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 7 (1229). – С. 199-204. http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2017_7.pdf 3. Визначеннѐ мікрокількості хлоратів у розчинах гіпохлориту натрия медичного призначеннѐ *Текст+ / Гиренко Д.В., Вашкевич О.Я., 

Николенко Н.В.// Питаннѐ хімії та хімічної технології – 2016. – № 2. – С.14-21. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2016/2/Girenko.pdf 4. Влиѐние анионных добавок на закономерности электроосаждениѐ диоксида свинца из нитратных электролитов *Текст+ / О. Б. Шмычкова, Т. В. Лукьѐненко, А. Б. 

Величенко, Д. В. Гиренко // Вопр. химии и хим. технологии. – УГХТУ, (Украина) – 2016. – 4 (108). – С. 31-37. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2016/4/Shmychkova.pdf4.  5. Электролиз разбавленных растворов NaCl в присутствии гидрокарбоната натриѐ в электролизере с диафрагмой *Текст+ / 

Гиренко Д.В., Николенко Н.В., Величенко А.Б. // Вопр. химии и хим. технологии. – 2015. – № 3. – С.4-9. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles//file/VHHT/2015/3/Girenko.pdf 6. Энергоэффективнаѐ технологиѐ синтеза низкоконцентрированных растворов гипохлорита натриѐ длѐ медицины и ветеринарии *Текст+ 

/ Гиренко Д.В., Демѐнчук Е.А. // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – № 47. – т.1. – С.174-179. https://journals.onaft.edu.ua/index.php/swonaft/article/view/377/1511 7. Автоматизированный электрохимический реактор синтеза низкоконцентрированных растворов гипохлорита натриѐ высокой чистоты *Текст+ / 

Гиренко Д.В., Гиренко А.А., Величенко А.Б. // Вопр. химии и хим. технологии. – 2015. – № 4. – С.54-61. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/4/Girenko.pdf; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми: ""Проточні модульні системи длѐ 

електрохімічного синтезу високочистих розчинів натрія гіпохлориту медичного та ветеринарного призначеннѐ"" № 22/190590 за № д/р 0119U002002 (термін виконаннѐ 01.2019 р. - 12.2021р.); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки № 4416 до 

лабораторних занѐть з дисципліни «Фізична хіміѐ» длѐ студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудуваннѐ" ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. В.О. Книш, Д.В. Гиренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018 – 32 с. 2. Методичні вказівки № 4449 до лабораторних занѐть з дисципліни «Фізична хіміѐ» 

длѐ студентів спеціальності 151 "Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» длѐ студентів ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. В.О. Книш, Д.В. Гиренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 3. Конспект лекций (МУ №3490-2) длѐ иностранных студентов-бакалавров специальности 

161«Химическаѐ технологиѐ и инженериѐ». Дисциплина «Физическаѐ химиѐ». Разделы: «Растворы», «Электрохимиѐ». Часть 2. / Сост.: Д.В. Гиренко, Д.А. Сухомлин. – Дніпро: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 83 с. 4. Методичні вказівки № 4251 до лабораторного практикуму з дисципліни «Фізична і колоїдна хіміѐ» длѐ 

студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 226 "Фармаціѐ". / Укл. Б.В. Мурашевич, Д.В. Гиренко. –Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 52 с. 5. Методичні вказівки № 3626 длѐ виконаннѐ індивідуальних завдань (довідкові дані) з курсів «Фізична хіміѐ», «Фізична хіміѐ в екології», «Фізична і колоїдна хіміѐ», «Фізико-хімічні основи 

теплотехнології» длѐ студентів спеціальностей: 101 "Екологіѐ", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудуваннѐ", 144 "Теплоенергетика", 151 "Автоматизаціѐ та комп`ятерно-інтегровані технології", 161 "Хімічні технології та інженеріѐ", 162 "Біотехнології та біоінженеріѐ", 181 "Харчові технології", 

186 "Видавництво та поліграфіѐ", 266 "Фармаціѐ". Укладачі: Д.А. Сухомлин, Д.В. Гиренко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016.– 56 с. 6. Конспект лекций (МУ № 3490) длѐ иностранных студентов-бакалавров направлениѐ подготовки 6.051301 «Химическаѐ технологиѐ и инженериѐ». дисциплина «Физическаѐ 

химиѐ». Разделы «Химическаѐ термодинамика», «Химические и фазовые равновесиѐ». Часть - 1. / Сост.: Д.В. Гиренко, Д.А. Сухомлин. Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2016. - 110 с. 7. Методичні вказівки № 3015 до практичних занѐть та самостійної роботи длѐ студентів-бакалаврів напрѐму підготовки 

6.051301 «Хімічна технологіѐ» з дисципліни «Фізична хіміѐ» (розділи «Термодинаміка», «Хімічна та фазова рівновага», «Розчини», «Електрохіміѐ») / Укл.: Гиренко Д.В., Касьѐн О.І., Мурашевич. Б.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 68 с. 8. Методические указаниѐ № 3016 к лабораторному практикуму 

Старший науковий співробітник по 

спеціальності, атестат АС 001029, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №27-07/1 від 12.01.2000, 

спеціальність Електрохіміѐ; Доцент 

по кафедрі, атестат 12ДЦ 046132, 

дата видачі 25.02.2016, Атестаційна 

колегіѐ, рішеннѐ №1/02-Д від 

25.02.2016, кафедра фізичної хімії

кандидат хімічних наук, диплом КН 

010380, Вища атестаційна комісіѐ 

України, рішеннѐ № від 29.03.1996; 

"Фізична і колоїдна хіміѐ" - 

72 год.

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства

Основне місце 

роботи

Ковальова 

Наталіѐ 

Анатоліївна

1. Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет (12 лятого – 22 квітнѐ 2018 р.). Свідоцтво про 

підвищеннѐ кваліфікації 12СПК 782733. Тема: Розробка 

дистанційного курсу «Історіѐ України». Дата видачі: 22 

квітнѐ 2018 р. 2. Стажуваннѐ. Дніпровський національний 

університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазарѐна 

(01 листопада – 30 груднѐ 2019 р.).

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

Державний Університет, Рік 

закінченнѐ: 1995, Спеціальність: 

Історіѐ України, Кваліфікаціѐ: Історик, 

викладач історії

Науковий ступінь: доктора 

історичних наук, Наукова 

спеціальність: 07.00.01 - історіѐ 

України, Тема дисертації: 

"Селѐнська револяціѐ в 

Наддніпрѐнській Україні (1902 - 

1922 рр.)"; Вчене званнѐ: Доцент 

по кафедрі історії та 

українознавства; Науковий 

ступінь: кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 07.00.01 - історіѐ 

України, Тема дисертації: Аграрна 

політика українських 

національних урѐдів (1917 - 1921 

рр.)

основні публікації за напрѐмом: 1. Ковальова Н.А. Українське село без поміщика: реалізаціѐ “аграрної револяції” у 1919 р. / Н.А. Ковальова// Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. – Запоріжжѐ, 2015. – Вип. 44. Т. 1. – С. 116-119. (Index Copernicus, Польща). 2. Ковальова Н. А. Поверненнѐ поміщицької власності українським селом періоду Гетьманату 

П. Скоропадського (1918 р.) / Н. А. Ковальова // Гілеѐ: науковий вісник. Зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во “Гілеѐ”, 2016. – Вип. 107 (4). – С. 50-54. (EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS 

(Scientific Indexing Services) (USA); EBSCO InfoBase Index (Індіѐ); РИНЦ (Росіѐ)). 3. Ковальова Н.А. Ідеѐ револяційного захопленнѐ землі у планах партії соціалістів-револяціонерів в Україні (початок ХХ 

ст. – 1917 р.) // Український селѐнин. – Черкаси, 2016. – Вип. 16. – С. 70-73 (Index Copernicus, Польща). 4. Ковальова Н. А. Вплив Першої світової війни на формуваннѐ причин другого етапу «аграрної 

револяції» у Наддніпрѐнській Україні (1914 – 1917 рр.) / Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 2017. – Вип. 17. – С. 36-41. (Index Copernicus, Польща). 5. Ковальова Н. А. Селѐнська / 

аграрна револяціѐ в Україні: дискусії в історіографії 1920-х рр. / Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 2017. – Вип. 18. – С. 71-75 (Index Copernicus, Польща). 6. Ковальова Н. А. Селѐнська 

револяціѐ в Наддніпрѐнській Україні 1902 – 1922 рр.: основні підходи до визначеннѐ понѐттѐ / Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 2018. – Вип. 19. – С. 40-44 (Index Copernicus, 

Польща). 7. Ковальова Н. А. Повстаннѐ на Київщині влітку 1918 р.: апробаціѐ політичної програми селѐнської револяції в Наддніпрѐнській Україні / Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 

2019. – Вип. 21. – С. 9-14 (Index Copernicus, Польща; Directory of Research Journals Indexing; Scientific Indexing Services; Ulrich's Periodicals Directory) Наукові статті: 1. Ковальова Н. А. Сільські сходи 

Катеринославщини в умовах “аграрної револяції” 1917 – 1922 рр. / Н. А. Ковальова // Наддніпрѐнська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / відп. ред. С. І. Світленко. – 

Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – Вип. 12. – С. 243-251. 2. Ковальова Н.А. Передумови “аграрної револяції”: дворѐнське питаннѐ у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Н.А. Ковальова// 

Гуржіївські історичні читаннѐ. – Черкаси : Вид. Чабаненко Я.А., 2015. – Вип. 10. – С. 164-167. 3. Ковальова Н.А. Діѐльність організацій РСДРП в українському селі на початку ХХ ст.: міф радѐнської 

історіографії про сояз робітничого класу і селѐнства / Н. А. Ковальова // Вісник Дніпропетровського університету. Серіѐ: Історіѐ та археологіѐ. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 23. – С. 187-195. 4. 

Ковальова Н.А. Передумови і наслідки “селѐнської револяції” 1905 – 1907 рр. // Н.А. Ковальова / Література та культура Поліссѐ. – Ніжин : НДУ ім. Гоголѐ, 2015. – Вип. 79. Сер. Історичні науки № 3. – 

С. 27-36. 5. Ковальова Н.А. Напередодні “аграрної револяції”: пошуки компромісів та конфронтаціѐ селѐн з поміщиками у 1917 р. / Н.А. Ковальова// Гуманітарний журнал. – 2015. – № 1-2. – С. 33-39. 

6. Ковальова Н. А. Наслідки ліквідації поміщицького землеволодіннѐ длѐ українського села (1920 р.) / Н. А. Ковальова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатяка. Сер. Історіѐ / за ред. І. С. Зулѐка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатяка, 2016. – Вип. 1. Ч. 1. – С. 57-61.

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1) У міському конкурсі на кращу науково-практичну розробку «Інтелект – Творчість – Успіх» (2014 р.) студентка 2 курсу факультету ТНР Менчук К. М. (2-ОНС-5) з роботоя «Історіѐ та розвиток Петриківського 

розпису» посіла 3 місце у номінації «Соціально-значимі проекти». 2) У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, ѐка відбуласѐ 27 березнѐ 2015 р. на базі Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ „Криворізький національний університет”, студент 2 курсу факультету ТНР Дорошенко 

Р.Ю. (2-ХДК-11) посів 8 місце серед 83 можливих. 3) У 2015 р. під керівництвом доц. Ковальової Н.А. участь у конкурсі фонду Л.Д. Кучми “20 років аграрної реформи в Україні: досѐгненнѐ і проблеми” взѐли студентки 1 курсу факультету ТНР Махинѐ А.В. і Макіда Т.О. (1-ТНР-12), ѐкі посіли 41 (диплом ІІІ ступенѐ) 

і 212 місце з 407 можливих.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Іброхімова, А. Проблеми ювропейської інтеграції України: 

аргументи за і проти *Текст+ / А. Іброхімова, Н. Ковальова // Хіміѐ та сучасні технології : тези допов. VІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молод. вчених. – Дніпро, 2017. – Т. 7. – С.106–107. 2. Ковалева, Н. Разбитые иллязии крестьѐнства: социально-демографические последствиѐ «аграрной 

револяции» 1917–1922 гг. в Украине *Текст+ / Н. Ковалева // Аграрное освоение и демографические процессы в России X–XXI вв.: XXXV сессиѐ Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: тезисы докл. и сообщ. – Москва, 2016. – С.186–188. 3. Ковальова, Н. Сільська громада Наддніпрѐнської 

України початку ХХ ст.: до дискусії про «парагромадѐнське селѐнське суспільство» *Текст+ / Н. Ковальова // Проблеми формуваннѐ громадѐнського суспільства в Україні: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. – Дніпро, 2018. – С.134–137. 4. Ковальова, Н.А. «Аграрна револяціѐ» у Наддніпрѐнській Україні 1902 – 

1922 рр. крізь призму конфліктологічного аналізу *Текст+ / Н.А. Ковальова // Питаннѐ аграрної історії України та Росії: матеріали ХІ наукових читань, присвѐчених пам’ѐті Д. Пойди: зб. наук. пр. – Дніпро : ЛІРА, 2016. – С.110–118. 5. Ковальова, Н.А. Наслідки «аграрної револяції» 1917–1922 рр. в Україні: поѐва 

«нового» селѐнства *Текст+ / Н.А. Ковальова // Межибіж: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’ѐткознавства. – 2017. – № 1, ч. 1. – С. 62–66. 6. Ковальова, Н.А. Роль родини Лепких у національно-визвольному русі в Україні першої половини ХХ ст. *Текст+ / Н.А. Ковальова // Тези доповідей ІХ 

Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології». – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 109-110. 7. Ковальова, Н.А. Політичні партії й українське селѐнство: реалізаціѐ ідеї аграрної / селѐнської револяції (1902 – 1922 рр.) *Текст+ / Н.А. Ковальова // Іван 

Климентійович Рибалка: життѐ, творчість, дослідженнѐ. Матеріали наукових читань пам’ѐті професора І. К. Рибалки (м. Харків, 26 червнѐ 2019 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – С. 51-52.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Ковальова Н.А. Українське село без поміщика: реалізаціѐ “аграрної револяції” у 1919 р. / Н.А. Ковальова// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжѐ, 2015. – Вип. 44. 

Т. 1. – С. 116-119. (Index Copernicus, Польща). 2. Ковальова Н. А. Поверненнѐ поміщицької власності українським селом періоду Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.) / Н. А. Ковальова // Гілеѐ: науковий вісник. Зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во “Гілеѐ”, 2016. – Вип. 107 (4). – С. 50-54. 

(EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); EBSCO InfoBase Index (Індіѐ); РИНЦ (Росіѐ)). 3. Ковальова Н.А. Ідеѐ револяційного захопленнѐ землі у планах партії соціалістів-револяціонерів в Україні (початок ХХ ст. – 1917 р.) // Український селѐнин. – Черкаси, 2016. – Вип. 16. – С. 70-73 

(Index Copernicus, Польща). 4. Ковальова Н. А. Вплив Першої світової війни на формуваннѐ причин другого етапу «аграрної револяції» у Наддніпрѐнській Україні (1914 – 1917 рр.) / Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 2017. – Вип. 17. – С. 36-41. (Index Copernicus, Польща). 5. Ковальова Н. А. 

Селѐнська / аграрна револяціѐ в Україні: дискусії в історіографії 1920-х рр. / Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 2017. – Вип. 18. – С. 71-75 (Index Copernicus, Польща). 6. Ковальова Н. А. Селѐнська револяціѐ в Наддніпрѐнській Україні 1902 – 1922 рр.: основні підходи до визначеннѐ понѐттѐ / 

Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 2018. – Вип. 19. – С. 40-44 (Index Copernicus, Польща). 7. Ковальова Н. А. Повстаннѐ на Київщині влітку 1918 р.: апробаціѐ політичної програми селѐнської револяції в Наддніпрѐнській Україні / Н.А. Ковальова // Український селѐнин. – Черкаси, 2019. – Вип. 

21. – С. 9-14 (Index Copernicus, Польща; Directory of Research Journals Indexing; Scientific Indexing Services; Ulrich's Periodicals Directory); Наукові статті: 1. Ковальова Н. А. Сільські сходи Катеринославщини в умовах “аграрної револяції” 1917 – 1922 рр. / Н. А. Ковальова // Наддніпрѐнська Україна: історичні 

процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / відп. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – Вип. 12. – С. 243-251. 2. Ковальова Н.А. Передумови “аграрної револяції”: дворѐнське питаннѐ у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Н.А. Ковальова// Гуржіївські історичні читаннѐ. – Черкаси : 

Вид. Чабаненко Я.А., 2015. – Вип. 10. – С. 164-167. 3. Ковальова Н.А. Діѐльність організацій РСДРП в українському селі на початку ХХ ст.: міф радѐнської історіографії про сояз робітничого класу і селѐнства / Н. А. Ковальова // Вісник Дніпропетровського університету. Серіѐ: Історіѐ та археологіѐ. – 

Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 23. – С. 187-195. 4. Ковальова Н.А. Передумови і наслідки “селѐнської револяції” 1905 – 1907 рр. // Н.А. Ковальова / Література та культура Поліссѐ. – Ніжин : НДУ ім. Гоголѐ, 2015. – Вип. 79. Сер. Історичні науки № 3. – С. 27-36. 5. Ковальова Н.А. Напередодні “аграрної 

револяції”: пошуки компромісів та конфронтаціѐ селѐн з поміщиками у 1917 р. / Н.А. Ковальова// Гуманітарний журнал. 
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Швайцарія» *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 22. – С. 150–159. ISSN 2313–1802. 5. Кулакевич, Л.М. Жанрові особливості 

повісті А.Чайковського "На уходи" ѐк першого українського істерну *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 23. – С. 54–64. ISSN 

2313–1802.

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: "1. Відповідальний виконавець наукової теми «Соціальний та національно-культурний розвиток України"" КНДР № 48/160499 за № д.р. 0116U001735 ХХ – початок ХХІ століттѐ"" (термін виконаннѐ 01.2016 – 12.2018)"; Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник декана з виховної роботи факультету ТВМС. Наказ №39к, від 30.01.2019; 1) наѐвність не менше п’ѐти 

публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Кулакевич, Л.М. Концепт пам’ѐті в романі Лябка Дереша «Намір» *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Наукові записки Бердѐнського державного 

педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2015. – Вип. VІІІ. – С. 186–193. ISSN 2412–933Х.Index Copernicus 2. Кулакевич, Л.М. Кольоровий код поезії Наталки Нікуліної *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філологічні 

науки: зб. наук. ст. – 2018. – Вип. 16. – С. 140–150. ISSN 2412–933Х. 3. Кулакевич, Л.М. Фрейм авантяризму в романі Ляко Дашвар «Биті ю. Гоцик» *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2016. – Вип. ХІ. – С. 221–231. 

ISSN 2412–933Х.; Наукові статті: 1. Кулакевич, Л.М. «Життѐ та дивовижні пригоди козака Миколи на безлядному острові» Вал. Злотопольцѐ та І Федіва ѐк національний інваріант робінзонади *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 20. – 

С. 109–121. ISSN 2313–1802. 2. Кулакевич, Л.М. Специфіка моделяваннѐ образу авантяриста в повісті П. Панча «Голубі ешелони» *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Проблеми сучасного літературознавства: зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 24. – С. 169–176. ISSN 2312–6809. 3.  Кулакевич, Л.М. Повість «Господарство 

доктора Гальванеску» Я. Смолича ѐк перший український трилер *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 21. – С. 5–15. ISSN 2313–1802. 4. Кулакевич, Л.М. Жанрові особливості повісті М. Йогансена «Подорож ученого доктора Леонардо і 

його майбутньої коханки прекрасної Альчести у слобожанську Швайцарія» *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 22. – С. 150–159. ISSN 2313–1802. 5. Кулакевич, Л.М. Жанрові особливості повісті А.Чайковського "На уходи" ѐк першого 

українського істерну *Текст+ / Л.М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 23. – С. 54–64. ISSN 2313–1802.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Професіѐ економіста: мода чи покликаннѐ? / О. Ходилко, Л. Кулакевич // Хіміѐ та сучасні технології VІІ: тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 27–29 квітнѐ 2015 р. – 

Дніпропетровськ, 2015. – Т. IХ. – С.82-83. 2. Комп’ятерна інженеріѐ: модний тренд чи природній дар? / О.Дююв, Л. Кулакевич // Духовні витоки українського суспільства: тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції студентів і молодих вчених. – Дніпро, 2016. – С.33-34. 3. Професіѐ маркетолога: 

престижність чи покликаннѐ? / О. Ходилко, Л. Кулакевич // Духовні витоки українського суспільства: тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції студентів і молодих вчених. – Дніпро, 2016. – С.67 4. Теплоенергетика – найкорисніша спеціальність сьогоденнѐ і майбутнього / В.С. Кушнарьов, 

Л.М. Кулакевич // Хіміѐ та сучасні технології : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (26–28 квітнѐ 2017 року, Дніпро). – Дніпро, 2017. – Т.7. – С.131–131. 5. Кулакевич, Л. Кольоровий код поезії Наталки Нікуліної *Текст+ / Л. Кулакевич // Троѐнди й виноград: феномени естетичного і 

прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів Міжнар. наук. конф. – Бердѐнськ, 2018. – С. 94–95. 6. Кулакевич, Л. Код робінзонади в оповіданні Л.Чернова "Пригоди професора Вільѐма вокса на острові Ципанго" *Текст+ / Л. Кулакевич // "Усі ріки течуть у море" ; мариністика в літературі та 

культурі: зб. наук. матеріалів Міжнар. наук. конф. – Бердѐнськ, 2019. – С. 67–69.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Спілкуваннѐ ѐк інструмент професійної діѐльності: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова за професійним спрѐмуваннѐм” длѐ 

студентів 2–3 курсів усіх спеціальностей / укл. Л. М. Кулакевич. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 58 с. 2. Оформленнѐ результатів наукової діѐльності: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрѐмуваннѐм” длѐ студентів ІІ–ІІІ курсу всіх 

спеціальностей / укл. Л. М. Кулакевич. – Дніпропетровськ : ДВНЗ, УДХТУ, 2016. – 52 с. 3. Граматичні особливості професійного мовленнѐ: методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни „Українська мова за професійним спрѐмуваннѐм” за освітньо- професійноя програмоя „Бакалавр” длѐ студентів 

2–3 курсів усіх спеціальностей, нормативний блок/ укл. Л. М. Кулакевич. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 54 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи 

на цій посаді: 16 років науково-педагогічного стажу; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 

співавтора): Кулакевич, Л.М. Українська мова у професійній діѐльності *Текст+: навч. посіб. з дисципліни «Українська мова за професійним спрѐмуваннѐм» длѐ студентів ВНЗ / Л.М. Кулакевич. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 357 с. Кулакевич, Л.М. Концепціѐ світу і лядини в системі художніх координат 

ліричної та епічної творчості Світлани Йовенко *Текст+: монографіѐ /Л.М.Кулакевич. Дніпропетровськ : СПД Маковецький Я.В., 2008. 190с.

доц. каф. українознавства, 
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творчості Світлани Йовенко» атестат 

12ДЦ 022392, дата видачі 19.02.2009, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №1/07-

Д від 19.02.2009, 

кК. філос. наук, 10.01.01 – 

українська література, доц. каф. 

українознавства, «Концепціѐ світу і 
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Кафедра філософії та 

українознавства

Основне місце 

роботи

Смаглій Ілона 

Володимирівна

1) Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

історії та українознавства: 03 січнѐ – 03 липнѐ 2013 р. 

Дисципліни: ділова українська мова Тема: ""Вивченнѐ 

науково-методичного досвіду викладаннѐ української 

мови"". Програма стажуваннѐ та звіт про її виконаннѐ 2013 

р. 2) Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазарѐна, 

кафедра гуманітарних дисциплін длѐ іноземців, 19 

листопада – 19 груднѐ 2012 р. Дисципліни: українська мова 

ѐк іноземна. Програма стажуваннѐ та звіт про її виконаннѐ 

2012 р. 3) Захист кандидатської дисертації 06.09.2017 

Диплом ДК №045253, виданий на підставі рішеннѐ 

Атестаційної колегії від 12 груднѐ 2017 р. (підстава – 

Положеннѐ про підвищеннѐ кваліфікації вченої ради 

Українського державного хіміко-технологічного університету 

від 31.10.2019)

Диплом магістра видано закладом: 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олесѐ Гончара, Рік 

закінченнѐ: 2009, Спеціальність: 

Українська мова та лiтература, 

Кваліфікаціѐ: філолога, викладача 

української мови та літератури

Науковий ступінь: кандидат 

філологічних наук, Наукова 

спеціальність: 10.01.01 - 

українська література, Тема 

дисертації: "«Авторська 

свідомість та своюрідність її 

поетичного вираженнѐ в поезії 

Світлани Йовенко». "

основні публікації за напрѐмом: 1. Смаглій, І.В. Мотив лябовних пошуків героѐ ѐк шлѐху до катарсису в інтерпретації творів В. Шевчука (Срібне молоко) і Дж. Фаулза (Волхв) *Текст+ / І.В Смаглій // 

Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2016. – Вип. XІ. – С. 265–272. – ISSN 2412–933Х. (Index Copernicus) 2. Смаглій, І.В. Парадокси 

художньої інтерпретації часу в поезіѐх Світлани Йовенко *Текст+ / І.В Смаглій // Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2016. – Вип. 

ІX. – С. 158–164. – ISSN 2412–933Х. (Index Copernicus) 3. Смаглій, І.В. Аксіологічна іюрархіѐ земного і космічного у творах Олесѐ Бердника *Текст+ / І.В Смаглій // Наукові записки Бердѐнського 

державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2018. – Вип. 16. – С. 60–70. – ISSN 2412–933Х. (Index Copernicus)

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Складнопідрѐдні конструкції в наукових текстах: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова ѐк іноземна” длѐ іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл. : І. В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 22 с. 2. 

Основи структуруваннѐ фахового тексту: методичні вказівки длѐ іноземних студентів І курсу всіх спеціальностей / укл. : І.В. Смаглій. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 21 с. 3. Активні і пасивні конструкції в текстах: методичні вказівки длѐ іноземних студентів ІІІ курсу всіх спеціальностей / укл. І.В. Смаглій. – Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 22 с. 4. Особливості діюслів на позначеннѐ повсѐкденних дій: методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «українська мова ѐк іноземна» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ іноземних студентів спеціальності 161 «хімічна технологіѐ та інженеріѐ» / укл. І.В. Смаглій. 

– Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 22 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Смаглій, І.В. Мотив лябовних пошуків героѐ ѐк шлѐху до катарсису в 

інтерпретації творів В. Шевчука (Срібне молоко) і Дж. Фаулза (Волхв) *Текст+ / І.В Смаглій // Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2016. – Вип. XІ. – С. 265–272. – ISSN 2412–933Х. (Index Copernicus) 2. Смаглій, І.В. Парадокси художньої 

інтерпретації часу в поезіѐх Світлани Йовенко *Текст+ / І.В Смаглій // Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2016. – Вип. ІX. – С. 158–164. – ISSN 2412–933Х. (Index Copernicus) 3. Смаглій, І.В. Аксіологічна іюрархіѐ земного і космічного у творах 

Олесѐ Бердника *Текст+ / І.В Смаглій // Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – 2018. – Вип. 16. – С. 60–70. – ISSN 2412–933Х. (Index Copernicus) Наукові статті: 1           Смаглій І.В. Герой-антигерой в поезії Світлани Йовенко: міфологічний дискурс / 

І.В. Смаглій // Проблеми сучасного літературознавства: зб. наук. Праць. – О.: Астропринт, 2014. – Вип. 19. – С. 293-300. 2           Смаглій І.В. Мотиви самотності в поезії С. Йовенко / І.В. Смаглій // Таїни художнього тексту / ред. кол.: Н.І. Заверталяк та ін. – Д.: Ліра, 2014. – Вип. 17. – С. 137–143. 3           Смаглій 

І.В. Дихотоміѐ циклу «Лябов і смерть» в однойменному збірнику поезій Світлани Йовенко / І.В. Смаглій // Наукові записки Бердѐнського державного педагогічного університету. Філол. Науки: зб. наук. ст.. / гол. ред.. В.А. Зарва. – Бердѐнськ: ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. ІІІ. – С. 324–331. 4           Смаглій І.В. 

Елегіѐ у творчості Світлани Йовенко: поетика образів і мотивів / І.В. Смаглій // Таїни художнього тексту / ред. кол.: Н.І. Заверталяк та ін. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 18. – С. 179–186. 5           Смаглій І.В. Жінка-митець у поезії С. Йовенко: конфлікт побуту і творчості / І.В. Смаглій // Наукові записки Бердѐнського 

державного педагогічного університету. Філол. Науки: зб. наук. ст.. / гол. ред.. В.А. Зарва. – Бердѐнськ: ФО–П Ткачук О.В., 2015. – Вип. VIІ. – С. 284–291. 6           Смаглій І.В. Музичний код у поезії Світлани Йовенко // Таїни художнього тексту: зб. наук. праць / Т. 14. Ред. кол.: Н. І. Заворотняк (наук. ред.) та ін. – 

Дніпро: Ліра, 2017. – Вип. 21. – С. 52?58.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.         Йонта, Дж. Концепт камерунської зачіски: 

естетика пляс традиціѐ *Текст+ / Дж. Йонта, І. Смаглій // Шлѐх до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро, 2018. – С.37–39. 2.         Виноградова, В. Внесок ѐпонської культури до української *Текст+ / В. Виноградова, І. Смаглій // Хіміѐ та 

сучасні технології: тези допов. VIІІ Міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молод. вчених. – Дніпро, 2017. – Т. І. – С.32–34. 3.         Сидоренко, О. Дещо з історії походженнѐ термінів *Текст+ / О. Сидоренко, І. Смаглій // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VIІІ Міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молод. 

вчених. – Дніпро, 2017. – Т. І. – С.37–38. 4.         Смаглій, І. Практичне значеннѐ гри у вивченні української мови ѐк іноземної *Текст+ / І. Смаглій // Актуальні проблеми навчаннѐ іноземних студентів. – Дніпро, 2017. – С.89–91. 5.         Шевченко, П. Лайф-коучинг і його роль у формуванні успішного життѐ *Текст+ 

/ П. Шевченко, І. Смаглій // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VIІІ Міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молод. вчених. – Дніпро, 2017. – Т. І. – С.64–65. 6.         аковлюва, К. Запозиченнѐ в українській лексиці *Текст+ / К. аковлюва, І. Смаглій // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VIІІ Міжнар. наук.-

техн. конф. студ., аспір. та молод. вчених. – Дніпро, 2017. – Т. І. – С. 46–48. 7.         Смаглій, І. Аксіологічна іюрархіѐ земного і космічного у творах Олесѐ Бердника *Текст+ / І. Смаглій // Троѐнди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конф. – Бердѐнськ, 

2018. – С.148–149. 8.    Смаглій, І.В. Міфологічний, реальний і віртуальний світи в поезії Світлани Йовенко *Текст+ / І.В. Смаглій // W kregu problemow antropologii literatury. Topos domu. Doswiadczanie zamieszkiwania i bezdomnosci. – Bialystok *Польща+ : Wyd. Uniwersytetu w Bialymstoku, 2016. – T. 1. – S. 307–315. 

9.    Смаглій, І.В. Особливості вираженнѐ авторської свідомості в поезії Світлани Йовенко *Текст+ / І.В. Смаглій // Спадчына І.а. Навуменки i актуальныѐ праблемы лытаратурознаўства: зб. навук. арт. / гал. рэд. І.Ф. Штэйнер. – Гомель *Білорусь+ : ГДУ імѐ Ф. Скарыны, 2016. – Вып. 3. – С. 148?153. 10.     Смаглій, 

І.В. Культурно-духовні парадигми Грузії у сприйнѐтті ліричним «ѐ» в поезії С. Йовенко *Текст+ / І.В. Смаглій // Zbior artykulow naukowych. – Warszawa *Польща+ : Wydawca, 2017. – T. 12. – S. 17–20.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: заступник декана з навчально-виховної роботи факультету ОТС (2017-2018 н. р.) (наказ №554-К від 04.12.2017 - наказ 306-К від 03.07.2018) відповідальна за 

профоріюнтаційну роботу на кафедрі українознавства; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку 

фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Назва теми Номер угоди Роль в проекті Замовник Роки виконаннѐ Соціокультурна спадщина українського народу ХХ – початку ХХІ століттѐ 48/190599 Відповідальний виконавець ДВНЗ УДХТУ 

"Українська мова за 

професійним 

спрѐмуваннѐм", "Українська 

мова ѐк іноземна"; 

лекційних дисциплін - 0

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства

Основне місце 

роботи

Борисов 

Владислав 

Леонідович

Національна металургійна академіѐ України, кафедра історії 

та українознавства. Стажуваннѐ: 18 квітнѐ – 18 червнѐ 2016 

р. Тема: «Ознайомленнѐ з новими методами викладаннѐ 

«Історії України». Стратегіѐ керуваннѐ структурним 

підрозділом. Довідка № 231/1.4 від 21.06.2014

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1986, Спеціальність: 

історіѐ, Кваліфікаціѐ: історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

історії та українознавства; 

Науковий ступінь: кандидат 

історичних наук, Наукова 

спеціальність: історіѐ України, 

Тема дисертації: Становленнѐ та 

розвиток загальноосвітньої 

школи в Україні 1920-1933 р.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: "1. Купцов, а. Образ України у творчості Т.Г. Шевченка / а. Купцов, В. Борисов // 

Шевченківський дискурс сучасності: зб. матеріалів конференції. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С. 77 78. 2. Олексенко, А. Образотворче мистецтво Т.Г. Шевченка / А. Олексенко, В. Борисов // Шевченківський дискурс сучасності: зб. матеріалів конференції. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С. 82 83. 3. Борисов, В. Рух 

Опору та проѐви колабораціонізму на Дніпропетровщині в період німецько-фашистської окупації 1941–1945 рр.: маловідомі сторінки / В. Борисов. // Матеріали регіональної науково-практичної конференції “Формуваннѐ загальнолядських та патріотичних цінностей у студентської молоді». – Д.: ДВУ 

«Придніпров’ѐ», 2015. – С. 124-128. 4. Баздирюв, В. Кримська війна 1853 1856 рр., її вплив на українські землі *Текст+ / В. Баздирюв, В. Борисов // Духовні витоки суспільства: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. студ. і молод. вчених. – Дніпропетровськ, 2016. – С.36–38. 5. Борисов, В. «Білий рух» на 

Катеринославщині (жовтень-грудень 1918 р.) *Текст+ / В. Борисов, О. Левін // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VIІІ Міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молод. вчених. – Дніпро, 2017. – Т. 7. – С.28.  "; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1 Методичні вказівки 

до самостійної роботи з дисципліни „Історіѐ України” длѐ студентів І курсу усіх спеціальностей/ укл. В.Л. Борисов. ? Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. ? 60 с. 2 Роздавальний матеріал з дисципліни „Історіѐ України” на тему «Україна у складі Російської та Австрійської імперій (ХІХ – на початку ХХ ст.» длѐ студентів І курсу 

усіх спеціальностей / укл.  Борисов В.Л., Ковальова Н.А. ? Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2013. ? 20 с.  3 Роздавальний матеріал з курсу “Історіѐ України” на тему: “Українські землі в добу Середньовіччѐ (ІХ – перша половина ХVІІст.)” длѐ студентів 1 курсу усіх спеціальностей / укл. В.Л. Борисов. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 

15 с. 4 Роздавальний матеріал з курсу “Історіѐ України” на тему: “Україна у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)” длѐ студентів 1 курсу усіх спеціальностей / укл В.Л. Борисов. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 16 с. 5 Роздавальний матеріал з дисципліни “Історіѐ України” на тему: “Державне будівництво і 

соціально-економічна політика України (1917 – поч. 1921 рр.)” длѐ студентів 1 курсу усіх спеціальностей / укл. В.Л. Борисов. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 15 с. 6 Методичні вказівки до семінарських занѐть та самостійної роботи з електронними ресурсами з дисципліни „Історіѐ України” длѐ студентів 1 курсу всіх 

спеціальностей / В. Л. Борисов, Н. А. Ковальова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 21 с. 7 Роздавальний матеріал з дисципліни «Історіѐ України» на тему «Найдавніші племена і держави на території України» длѐ студентів І курсу всіх спеціальностей / укл. В.Л. Борисов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8 с.; 13) 

проведеннѐ навчальних занѐть із спеціальних дисциплін іноземноя мовоя (крім дисциплін мовної підготовки) в обсѐзі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: 1. Chemical technology of calcined and caustic soda – 24 ауд. годин (з 2018/2019 н.р.);; Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Завідувач кафедри українознавства з 01.09.14 по 01.11.19; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника 

або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Соціальний та національно-

культурний розвиток України ХХ -ХХ1 ст. 48/160499 Науковий керівник 2016–2018 Назва теми Номер угоди Роль в проекті Замовник Роки виконаннѐ Соціальний та національно-культурний розвиток України ХХ - початок ХХІ століттѐ 48/160499 Науковий керівник ДВНЗ УДХТУ 2016–2018; 20) досвід практичної 

роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Стаж роботи за спеціальністя 33 роки; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або 

громадських об’юднаннѐх: Член Міжнародної водної асоціації (International Water Association) з 2018 р. Сертифікат № 10256

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

027870, дата видачі 14.04.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/13-

Д від 14.04.2011, кафедра історії та 

українознавства

кандидат історичних наук, диплом 

ДК 022291, дата видачі 11.02.2004, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №6-11/2 від 11.02.2004, 

спеціальність історіѐ України; 

історіѐ України, 16 год.

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства
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Какуріна Ірина 

Іллівна

Відомості про підвищеннѐ кваліфікації Стажув з філос, 

політолог у НМетАУ. Довід №127-1-к від 29.02.16 р. Стажув з 

істор укр культ у НМетАУ Дов № 1/ 23-193 від21.11.15 р

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Уральський ордена 

Трудового Червоного Прапору 

державний університет ім. О.М. 

Горького, Рік закінченнѐ: 1974, 

Спеціальність: Філософіѐ, 

Кваліфікаціѐ: Філософ, викладач 

філософії та суспільствознавства

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

філософії; Науковий ступінь: 

кандидат філософських наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність (09.00.08) Естетика, 

Тема дисертації: Естетичний 

аналіз проблеми розуміннѐ 

худож твору

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. «Contemporary art» (особенности современного искусства) *Текст+ / І. І. Какуріна // 

Лабіринти реальності: Зб. наук. праць / за заг.ред. д.ф.н. Журби М.А.- Канада, Монреаль: CPM «ASF». – 2016. – 317 с. – С.14-19. 2. Отличительные признаки "Minimal art" как стилѐ современного искусства *Текст+ / І. І. Какуріна // Релігіѐ, релігійність, філософіѐ та гуманітаристика у сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Зб. наук. праць / за заг.ред. д.ф.н. Журби М.А.- Канада, Монреаль: CPM «ASF». – 2017. – 189 с. – С.21-26. 3. Какурина И.И., Смирнов Д.Д. Цифровое компьятерное изобразительное искусство *Текст+ // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VІІІ Міжнар. 

наук.-тех. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – T.VII.- 148 с. – С. 142-143. 4. Какурина И. И., Воронина О. Символіка квіток і рослин України *Текст+ // Духовні витоки українського суспільства: тези допов. VІІ Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молод. вчених 

(Дніпропетровськ, 18 травнѐ 2016 р.) – Д., 2015. – С. 71-72 5. Какурина И.И., Мынка В.М. Социальное функционирование современного искусства *Текст+ // Духовні витоки українського суспільства: тези допов. VІІ Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молод. вчених (Дніпропетровськ, 18 травнѐ 2016 р.) – Д., 2015. – 

С. 78-79.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Какуріна І. І. Художник – твір – 

реципіюнт: взаюмовідносини в реаліѐх сучасного мистецтва / І. І. Какуріна // Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буттѐ: Колективна монографіѐ / Наукова редакціѐ А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середнѐк Т.К.», 2018. – 208 с. – С. 33 – 56. (особистий внесок – 14%); 4) наѐвність виданих навчально-

методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Какуріна І.І. Методичні вказівки до теми «Культура ѐк спосіб буттѐ лядини і суспільства» з курсу «Історіѐ української культури» длѐ студентів 1-го курсу всіх спеціальностей. / Укл. І. І. Какуріна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 25 с. 2. Какуріна І.І. Словник-довідник з 

курсу «Історіѐ української культури» длѐ студентів 1-го курсу всіх спеціальностей. / Укл. І. І. Какуріна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 25 с. 3. Какуріна І.І. Плани семінарських занѐть та методичні вказівки з курсу «Історіѐ української культури» длѐ студентів 1 курсу економічного факультету денної та заочної 

форм навчаннѐ / Укл. І.І. Какуріна. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 50 с. 4. Какуріна І.І. Плани семінарських занѐть та методичні вказівки з курсу «Етика ділового спілкуваннѐ» длѐ студентів 2 курсу механічного та ОТС факультетів денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. І.І. Какуріна. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 

50 с. 5. Какуріна І.І. Етикет в діловому спілкуванні. Методичні вказівки до курсу «Етика ділового спілкуваннѐ» та «Етика бізнесу» *Текст+ длѐ студентів 1, 5 курсу економічного факультету, 2 к. механічного факультету / Укл.: І.І. Какуріна. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 80 с.; 20) досвід практичної роботи 

за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Какуріна І. І. працяю на науково-педагогічних посадах кафедри філософії УДХТУ з 01. 09. 1974 р. по теперішній час (2019 р.) 

Досвід практичної роботи за спеціальністя – 44 роки.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво студентами:  1. Васильюва В.В. (группа 3- ек-25) – 3 місце на 1 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Історії української 

культури 20.03.2019 р. 2. Белѐкова М.Д. (группа 2- мвпв-88) – 3 місце на 1 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Історії української культури 20.03.2019 р.

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

004915, дата видачі 19.11.1993, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №13 від 

19.11.1993, кафедра філософії

кандидат філософських наук, 

диплом ФС 010716, дата видачі 

25.07.1990, Колегіѐ, рішеннѐ № від 

25.07.1990, спеціальність (09.00.08) 

Естетика; 

Іст укр культури -16, 24, Етика 

ділов спілк- 16, Політологіѐ -

16

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства

Основне місце 

роботи

Заюць Ольга 

Миколаївна

Відомості про підвищеннѐ кваліфікації Стажув з 

філос,політол,соціолог,соц відповід у НГУ "Дніпр 

політех".Довід № 1/23- 193 від 21.11.15 р

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1997, Спеціальність: 

Політологіѐ, Кваліфікаціѐ: Політолог, 

викладач соціально-гуманітарних 

дисциплін

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

філософії; Науковий ступінь: 

кандидат філософських наук, 

Наукова спеціальність: 

спеціальність (09.00.05) Історіѐ 

філософії, Тема дисертації: 

Екзистенціально -

феноменологічна концепціѐ Ж.-

П.Сартра (іст -філос аналіз)

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Заец О. Н., Писарькова В.Р. Гуманитарные науки и социальнаѐ ответственность / О.М. 

Заюць // Україна – світ: діалог культур: тези допов. Міжнар. інтернет-конфер. студ. і молодих вчених (Дніпро, 16 травнѐ 2018 р.). -Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 123 с. – С.33-34. 2. Заюць О. М., Іщенко І.О. Аборт – метод контроля народжуваності / О.М. Заюць // Україна – світ: діалог культур: тези допов. Міжнар. 

інтернет-конфер. студ. і молодих вчених (Дніпро, 16 травнѐ 2018 р.). -Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 123 с. – С.15-16. 3. Заюць О. М. Соціальна відповідальність – основна категоріѐ філософії бізнесу / О.М. Заюць // «Дні науки філософського факультету-17».- Мат.-ли доповідей та виступів Міжн. наук. конф. (Київ, 25-

26 квіт 2017 р.). – К.: Вид. – полігр. центр «Київський ун-т», 2017. – Ч. 10. – 213 с. - С. 128-130. 4. Заец О. Н. Коррупциѐ как проблема социальной онтологии / О.М. Заюць // Национальнаѐ философиѐ в глобальном мире: тезисы Первого белорусского философского конгресса (18-20 октѐбрѐ 2017) / 

Национальнаѐ академиѐ наук Беларуси, Институт философии. – Минск: Беларускаѐ навука, 2017. – 765 с. - С.438-439. 5. Заюць О. М., Іванченко В.А. Громадѐнське суспільство – сила демократії / О.М. Заюць // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VІІІ Міжнар. наук.-тех. конф. студ., аспір. та молод. вчених 

(Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – T.VII.- 148 с. – С. 35-36. 6. Zayets O.M., Yarina A.V. Why Socrates did not avoid death? // Духовні витоки українського суспільства: тези допов. VІІ Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молод. вчених (Дніпропетровськ, 18 травнѐ 2016 р.) – Д. ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 9-

10. 7. Zayets O.M., KalkoT.V. What is the subject of philosophical anthropology? // Духовні витоки українського суспільства: тези допов. VІІ Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молод. вчених (Дніпропетровськ, 18 травнѐ 2016 р.) – Д. ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 11.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального 

посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Заюць О. М. Екзистенціально-феноменологічна концепціѐ свідомості (Ж.-П. Сартр) / О. М. Заюць // 

Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буттѐ: Колективна монографіѐ / Наукова редакціѐ А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середнѐк Т.К.», 2018. – 208 с. –С. 83-127. (особистий внесок – 22%); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.Заюць О.М. Методичні вказівки до 

семінарських занѐть з курсу «Філософіѐ» длѐ студентів 2-го курсу всіх спеціальностей / Укл. О.М. Заюць. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 50 с. 2. Заюць О.М. Плани семінарських занѐть та методичні вказівки з курсу «Соціальна відповідальність» длѐ магістрів економічного факультету / Укл. О.М. Заюць. - Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 30 с. 3. Заюць О.М. Конспект лекцій з курсу «Філософіѐ» (частина 2: Основні проблеми філософії)» длѐ студентів 2 курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ факультету / Укл. О.М. Заюць. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 80 с. 4. Заюць О.М. Конспект лекцій за курсом 

«Соціальна відповідальність» *Текст+ длѐ магістрів економічного факультету денної та заочної форм навчаннѐ) спеціальностей / Укл. О.М. Заюць. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 80 с.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: З 2019 р. – відповідальний виконавець наукової теми: «Філософіѐ і 

культура в умоваї цифрової та соціально-культурної глобалізації», № 50/190599.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Заюць О. М. 

працяю на науково-педагогічних посадах кафедри філософії УДХТУ з 01. 09. 2001 р.; по теперішній час (2019 р.). Досвід практичної роботи за спеціальністя – 18 років.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став 

призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на 

третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво студентом:  1. 

Асафова Н.Д. (группа 1-тж-91) – 2 місце на 1 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії 20.03.2019 р.

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

046134, дата видачі 25.02.2016, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №1/02-

D від 25.02.2016, кафедра філософії

кандидат філософських наук, 

диплом ДК 064217, дата видачі 

22.12.2010, Вища атестаційна 

комісіѐ України, рішеннѐ №111-

06/8 від 22.12.2010, спеціальність 

(09.00.05) Історіѐ філософії; 

Політологіѐ -16, Соціологіѐ -

32, соціал відпов-24, 

філософіѐ -32

Доцент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства

Основне місце 

роботи

Башкеюва Олена 

Миколаївна

Відомості про підвищеннѐ кваліфікації Стаж з філос, філос 

антропол.Дов №92-1-К від15.02.16р. Стаж з Психол та метод 

викл. Дов №02-92/1 від 10.02 16 р №4- 48-К у НМетАУ

Диплом магістра видано закладом: 

Харківський національний 

економічний університет імені 

Семена Кузнецѐ, Рік закінченнѐ: 2020, 

Спеціальність: Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії; Диплом магістра видано 

закладом: Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда Нобелѐ", 

Рік закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Філологіѐ, Кваліфікаціѐ: магістр 

філології, перекладач з англійської та 

російської мов, викладач; Диплом 

спеціаліста видано закладом: 

Дніпропетровський державний 

університет, Рік закінченнѐ: 2012, 

Спеціальність: Історіѐ, Кваліфікаціѐ: 

історика, викладача історії та 

суспільствознавства

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

філософії; Науковий ступінь: 

кандидат філософських наук, 

Наукова спеціальність: Історіѐ 

філософії;, Тема дисертації: 

Особливості генезису категорії 

"ментальність" (історико-

філософський аналіз)

основні публікації за напрѐмом: 1. Olena Bashkeiva. Empirical model of mental space congruence as a tool for internation relations analysis and changes. – науковий журнал «Економічний часопис – ХХ1» 

(Economic Annals-XX1). - № 176(3-4)-2019. Scopus: 6 сторінок 2. Башкеева, Е. Н. Структура ментальных элементов как движущий фактор «ментальных револяций» *Текст+ / Е. Н. Башкеева // Black Sea. 

Scientific journal of academic research. Philosophy. – 2015. – April-may. – Vol. 21. – Іssue 03. – P. 63-67. –( у 2015 р. Web of Science Core Collection)  1. Башкеюва, О. М. Проблеми соціокультурної 

ідентичності *Текст+ / О. М. Башкеюва, О. О. Петрушин // Культурологічний вісник: наук.-теор. щорічник Нижньої Наддніпрѐнщини. – Запоріжжѐ: Просвіта, 2014. – Вип. 32. – С. 182 - 185. 2. Башкеева, 

Е. Н. Особенности феномена «ментальных револяций» в исследованиѐх Робера Мандру *Текст+ / Е. Н. Башкеева // Грані. – 2015. – № 5 (121). – С.75 - 79. 3. Башкеюва, О. М. «Справедливість» ѐк 

архетипічна константа ментального простору в період «ментальних револяцій» *Текст+ / О. М. Башкеюва // Філософіѐ. Культура. Життѐ: зб. наук. пр. – 2015. – № 42. – С. 22 - 28. 4. Башкеюва, О. М. 

Особливості функціонуваннѐ символів у період «ментальних револяцій» *Текст+ / О. М. Башкеюва // Гілеѐ. – 2015. – Вип. 96. – С. 263 - 267. 5. Башкеева, Е. Н. «Ментальные револяции» в контексте 

синергетической теории *Текст+ / Е. Н. Башкеева // Грані. – 2015. – № 6 (122). – С. 23 - 27.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Olena Bashkeiva. Empirical model of mental space congruence as a tool for internation relations analysis and 

changes. – науковий журнал «Економічний часопис – ХХ1» (Economic Annals-XX1). - № 176(3-4)-2019. Scopus: 6 сторінок 2. Башкеева, Е. Н. Структура ментальных элементов как движущий фактор «ментальных револяций» *Текст+ / Е. Н. Башкеева // Black Sea. Scientific journal of academic research. Philosophy. – 

2015. – April-may. – Vol. 21. – Іssue 03. – P. 63-67. –( у 2015 р. Web of Science Core Collection); 1. Башкеюва, О. М. Проблеми соціокультурної ідентичності *Текст+ / О. М. Башкеюва, О. О. Петрушин // Культурологічний вісник: наук.-теор. щорічник Нижньої Наддніпрѐнщини. – Запоріжжѐ: Просвіта, 2014. – Вип. 32. – 

С. 182 - 185. 2. Башкеева, Е. Н. Особенности феномена «ментальных револяций» в исследованиѐх Робера Мандру *Текст+ / Е. Н. Башкеева // Грані. – 2015. – № 5 (121). – С.75 - 79. 3. Башкеюва, О. М. «Справедливість» ѐк архетипічна константа ментального простору в період «ментальних револяцій» *Текст+ / 

О. М. Башкеюва // Філософіѐ. Культура. Життѐ: зб. наук. пр. – 2015. – № 42. – С. 22 - 28. 4. Башкеюва, О. М. Особливості функціонуваннѐ символів у період «ментальних револяцій» *Текст+ / О. М. Башкеюва // Гілеѐ. – 2015. – Вип. 96. – С. 263 - 267. 5. Башкеева, Е. Н. «Ментальные револяции» в контексте 

синергетической теории *Текст+ / Е. Н. Башкеева // Грані. – 2015. – № 6 (122). – С. 23 - 27.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Башкеюва О. М Філософська антропологіѐ: конспект лекцій : метод. вказівки длѐ студ. 2 - 4 курсів усіх спец. ден. та заочної форм навч. / Укл. 

О. М. Башкеюва. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 100 с. 2. Башкеюва О. М. Курс лекцій з дисципліни «Релігіюзнавство та філософська антропологіѐ» длѐ студентів 2 курсу економічного факультету навчаннѐ / Укл. О.М. Башкеюва. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 100 с. 3. Башкеюва О. М. Методичні 

вказівки з самостійної роботи до курсу «Психологіѐ та педагогіка вищої школи» длѐ магістрів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. О.М. Башкеюва. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 25 с. 4. Башкеюва О. М. Плани семінарських занѐть і методичні вказівки з курсу «Психологіѐ та педагогіка 

вищої школи» длѐ магістрів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ спеціальностей / Укл. О.М. Башкеюва. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 21 с. 5. Башкеюва О. М. Курс лекцій з дисципліни „Психологіѐ та педагогіка вищої школи” длѐ аспірантів усіх спеціальностей / Укл. О. М. Башкеюва. - Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2018.-100 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Башкеюва О. М. 

Ментальні револяції та особливості ідентифікації суб’юкта у ментальному просторі / О. М. Башкеюва // Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буттѐ: Колективна монографіѐ / Наукова редакціѐ А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середнѐк Т.К.», 2018. – 208 с. –С. 57-82. (особистий внесок – 14%); 12) 

наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Башкеюва О. М., Іщенко І. В. Шлѐхи впливу основних безпекових викликів на політико-

інституційну стабільність в Україні // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи». Матеріали ІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції (Переѐслав-Хмельницький 27 лятого 2017 р.). – Переѐслав-Хмельницький, 2017. – С. 188-190. 2. Башкеева, Е. Н., Миргородскаѐ В. И. Изменение ментальных 

моделей. ХХI век // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.) – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – T. IX. – С. 41 - 42. 3. Башкеюва О.М., Сергіюнко а.А. Цінності в сучасному світі: божевіллѐ або раціональна альтернатива (Г.А. 

Заїченко про роль загальнолядських цінностей) *Текст+ // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VІІІ Міжнар. наук.-тех. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – T.VII.- 148 с. – С. 19-21. 4. Башкеева О.М., Дорошенко Р.Ю. Громадѐнське суспільство та його 

становленнѐ в Україні *Текст+ // Духовні витоки українського суспільства: тези допов. VІІ Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молод. вчених (Дніпропетровськ, 18 травнѐ 2016 р.) – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 14-16. 5. Башкеюва О. М., Власенко К. М. Використаннѐ інтерактивних технологій навчаннѐ ѐк запорука 

підвищеннѐ ѐкості освіти у ВНЗ // Україна – світ: діалог культур: тези допов. Міжнар. інтернет-конфер. студ. і молодих вчених (Дніпро, 16 травнѐ 2018 р.). -Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 123 с. – С. 19-20.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 2016 – 2018 рр. - відповідальний виконавець НДР на тему : 

«Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буттѐ» № 50/160499; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Башкеюва О. М. 

працяю на посаді викладача кафедри філософії УДХТУ з 01. 09. 2000 р.; переведена на посаду доцента кафедри філософії ДВНЗ УДХТУ з 28.09.2012 р. по теперішній час (2018 р.) Досвід практичної роботи за спеціальністя – 19 років.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим 

гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

044057, дата видачі 29.09.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4/02-

Д від 29.09.2015, кафедра філософії

кандидат філософських наук, 

диплом ДК 004188, дата видачі 

19.01.2012, Атестаційна колегіѐ, 

рішеннѐ № від 19.01.2012, 

спеціальність Історіѐ філософії; 

Філософіѐ -32, Психологіѐ та 

методика викл фах дисц у 

вищій школі -16



Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Ільченко 

Наталіѐ Яріївна

1)Кафедра геології та розвідки користних копален ДВНЗ 

"Національний гірничий університет" з дисциплін 

"Кристалографіѐ та мінералогіѐ" та "Методи дослідженнѐ 

структур силікатних матеріалів" у період з 16.12.2016 по 

16.06.2017 згідно з наказом № 2239-л від 14.12.2016 

(довідка № 1/23-356); 2) Кафедра металургійнного палива та 

вогнетривів Національної металургійної академії України з 

дисципліни "Основи технології тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів" у період з 04.04.2016 по 06.06.2016 

згідно з наказом № 193-1-к від 05.04.2016 (довідка № 

231/1.4)

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. 

Ф.Е.Дзержинського, Рік закінченнѐ: 

1984, Спеціальність: Хімічна 

технологіѐ скла і ситалів, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: доцент; Науковий 

ступінь: кандидат технічних наук, 

Наукова спеціальність: 05.17.11 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Термостійка 

склокераміка з реакційно 

сформованоя структуроя

основні публікації за напрѐмом: 1. Ionic dyeing of enamel glasses prepared in oxide system Na2O-BaO-B2O3-SiO2 *Text+ O.P. Ryzhova, S.G. Polozhaj, N.Yu.Ilchenko, O.B. Gurzhyi // Voprosy Khimii I 

Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. - № 3. – Рр. 145-150 (Scopus). Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1562666301.pdf 1) Glass formation and properties of Glasses in MgO-BaO-B2O3 system *Text+ / G. 

Fomenko, A. Nosenko, N. Ilchenko, A. Amelina // Chemistry &chemiscal tehnology. – 2015. – Vol. 9, № 4. – Р. 463-467. Doi: http://science2016.lp.edu.ua/chcht/glass-formation-and-properties-glasses-mgo-bao-

b2o3-system 2) Бесщелочные стеклокристаллические материалы на основе боратного стекла *Текст+ / Г. Фоменко, А. Носенко, В. Голеус, Ц. Димитров, Н. Ильченко, А. Амелина // Научни трудове на 

Русенскиѐ университет «Ангел Кънчев». Сер. 10.1. Химични технологии. – Разград (Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2014. – Т. 53. – С. 95-100. 3) Упрочнение 

стеклокерамики с низким тепловым расширением *Текст+/В. Голеус, А. Носенко, Ц. Димитров, А. Зайчук, Н. Ильченко, А. Амелина // Научни трудове на Русенскиѐ университет «Ангел Кънчев». Сер. 

10.1. Химични технологии. – Разград (Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2016. – Т. 55. – С. 40-42. 4) Особенности реакционного взаимодействиѐ в 

композиционной смеси «Стекло 0,5 MgO·0,2BaO·0,3B2O3 – каолин» *Текст+/Г. Фоменко, , А. Носенко, В. Голеус, Н.Ильченко, А. Амелина//Стекло и керамика, 2017. - № 9. С.15-17. Doi: 

http://www.glass-ceramics.ru/archive.php 5) Іонне забарвленнѐ емалевих стекол, одержаних в оксидній системі Na2O-BaO-B2O3-SiO2 *Текст+ / О.П. Рижова, С.Г. Положай, Н.Я. Ільченко, О.Б. Гуржій // 

Питаннѐ хімії і хімічної технології, 2019. - № 3. – С.145-150. Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1562666301.pdf

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1) Методичні рекомендації до структури та правил оформленнѐ поѐснявальних записок і звітів / Укл.: О.В.Груздюва, Р.В. Смотраюв, П.І. Баштаник, Н.Я. Ільченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 23с. 2) Методичні рекомендації з організації 

дипломуваннѐ, змісту та структури дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» / Укл.: Р.В. Смотраюв, О.В.Груздюва, Н.Я. Ільченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60с. 3) Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ 

студентів спеціальності 101 «екологіѐ» денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: Р.В. Смотраюв, О.В.Груздюва, Н.Я. Ільченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60с. 4) Хімічна технологіѐ кераміки та вогнетривів *Текст+: метод вказ. Розділ «Дослідженнѐ властивостей глинистої сировини та керамічних мас» *длѐ 

студентів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» денної та заочної форм навчаннѐ+ / О.С. Хоменко, Н.Я. Ільченко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017–44 с. 5) Хімічна технологіѐ кераміки та вогнетривів *Текст+: метод вказ. Розділ «Визначеннѐ властивостей керамічних та вогнетривких матеріалів» *длѐ 

студентів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» денної та заочної форм навчаннѐ+ / О.С. Хоменко, Н.Я. Ільченко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017.– 39 с. 6) Методичні вказівки до лабораторного практикуму «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» длѐ студентів 3 курсу 

денної і 4 курсу заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / Укл.: Н.Я. Ільченко, С.Я. Науменко, О.С. Хоменко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 45с.  7) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» длѐ 

студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / Укл.: Н.Я. Ільченко, С.Я. Науменко, О.С. Хоменко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 30с.  8) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Кристалографіѐ та мінералогіѐ» длѐ студентів 2 курсу 

денної і 3 курсу заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / Укл.: О.П. Рижова,Н.Я. Ільченко, С.Я. Науменко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 22с.  9) Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів *Текст+: метод вказ. Розділ «Фізичні властивості 

сировинних матеріалів» *длѐ студентів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» денної та заочної форм навчаннѐ+ /О.С. Хоменко, С.Я. Науменко, а.І Кольцова – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017.– 25 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Ionic dyeing of enamel glasses prepared in oxide system Na2O-BaO-B2O3-SiO2 *Text+ O.P. Ryzhova, S.G. Polozhaj, N.Yu.Ilchenko, O.B. Gurzhyi // Voprosy Khimii I Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. - № 3. – Рр. 145-150 

(Scopus). Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1562666301.pdf; 1) Glass formation and properties of Glasses in MgO-BaO-B2O3 system *Text+ / G. Fomenko, A. Nosenko, N. Ilchenko, A. Amelina // Chemistry &chemiscal tehnology. – 2015. – Vol. 9, № 4. – Р. 463-467. Doi: http://science2016.lp.edu.ua/chcht/glass-formation-

and-properties-glasses-mgo-bao-b2o3-system 2) Бесщелочные стеклокристаллические материалы на основе боратного стекла *Текст+ / Г. Фоменко, А. Носенко, В. Голеус, Ц. Димитров, Н. Ильченко, А. Амелина // Научни трудове на Русенскиѐ университет «Ангел Кънчев». Сер. 10.1. Химични технологии. – 

Разград (Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2014. – Т. 53. – С. 95-100. 3) Упрочнение стеклокерамики с низким тепловым расширением *Текст+/В. Голеус, А. Носенко, Ц. Димитров, А. Зайчук, Н. Ильченко, А. Амелина // Научни трудове на Русенскиѐ университет «Ангел 

Кънчев». Сер. 10.1. Химични технологии. – Разград (Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2016. – Т. 55. – С. 40-42. 4) Особенности реакционного взаимодействиѐ в композиционной смеси «Стекло 0,5 MgO·0,2BaO·0,3B2O3 – каолин» *Текст+/Г. Фоменко, , А. Носенко, В. 

Голеус, Н.Ильченко, А. Амелина//Стекло и керамика, 2017. - № 9. С.15-17. Doi: http://www.glass-ceramics.ru/archive.php 5) Іонне забарвленнѐ емалевих стекол, одержаних в оксидній системі Na2O-BaO-B2O3-SiO2 *Текст+ / О.П. Рижова, С.Г. Положай, Н.Я. Ільченко, О.Б. Гуржій // Питаннѐ хімії і хімічної 

технології, 2019. - № 3. – С.145-150. Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1562666301.pdf; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його 

заступника: 1. Завідувач навчального відділу з 26.09.2006 і по теперішній час.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Інженер 

кафедри хімічної технології кераміки та скла з 06.08.1984 по 10.10.1994
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основні публікації за напрѐмом: 1. Koltsova, Y. Glass-crystalline surfaces for building ceramics from power station waste *text+ / y. Beliy, y. Koltsova, s. Nikitin // journal of chemical technology and metallurgy. 

–2015. – Volume 50, - Issue 1, - pp. 97-103. Doi: https://www.researchgate.net/publication/287819354_Glass-crystalline_surfaces_for_building_ceramics_from_power_station_waste 1. Кольцова а.І. 

Кольорові склокристалічні покриттѐ длѐ будівельної кераміки з використаннѐм вторинної сировини/ Кольцова а.І. // Вісник національного техніческого університету "ХПІ" Серіѐ Хіміѐ, хімічна 

технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.-№22(1194).-С.91-95 Doi: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25068 2. Кольцова а.І. Кольорові покриттѐ длѐ будівельної кераміки з використаннѐм 

відходів металургійних виробництв / а.І. Кольцова // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – № 2(106). – С. 74-78. Doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2016_2_15. 3. Кольцова а.І. Вплив 

режиму випалу та добавки мікроволастоніту на кристалізація пористих склокристалічних матеріалів та їх фізико-механічні властивості / а.І. Кольцова, С.В. Нікітін // Вопросы химии и химической 

технологии. – 2019. – № 5. – С. 48-53. Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1570778286.pdf 4. Кольцова а.І. Вплив температурно-часових режимів випалу на структуру пористих склокристалічних 

матеріалів *текст+ / . Кольцова а.І., Нікітін С.В., Петух С.І. // Вопросы химии и химической технологии. – 2018. – №2(117). – с. 79-85 Doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2018_2_12 5. Кольцова а.І. 

Склокристалічні глазурі длѐ будівельної кераміки на основі відходів електростанцій *текст+ / а.І. Білий, а.І. Кольцова, С.В. Нікітін // Журнал химической технологии и металлургии. –2015. – № 1. - С. 

97-103. Doi: https://www.researchgate.net/publication/287819354_Glass-crystalline_surfaces_for_building_ceramics_from_power_station_waste

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Koltsova, Y. Glass-crystalline surfaces for building ceramics from power station waste *text+ / y. Beliy, y. Koltsova, s. 

Nikitin // journal of chemical technology and metallurgy. –2015. – Volume 50, - Issue 1, - pp. 97-103. Doi: https://www.researchgate.net/publication/287819354_Glass-crystalline_surfaces_for_building_ceramics_from_power_station_waste; 1. Кольцова а.І. Кольорові склокристалічні покриттѐ длѐ будівельної кераміки з 

використаннѐм вторинної сировини/ Кольцова а.І. // Вісник національного техніческого університету "ХПІ" Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.-№22(1194).-С.91-95 Doi: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25068 2. Кольцова а.І. Кольорові покриттѐ длѐ будівельної кераміки з 

використаннѐм відходів металургійних виробництв / а.І. Кольцова // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – № 2(106). – С. 74-78. Doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2016_2_15. 3. Кольцова а.І. Вплив режиму випалу та добавки мікроволастоніту на кристалізація пористих склокристалічних 

матеріалів та їх фізико-механічні властивості / а.І. Кольцова, С.В. Нікітін // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 5. – С. 48-53. Doi: http://oaji.net/articles/2019/1954-1570778286.pdf 4. Кольцова а.І. Вплив температурно-часових режимів випалу на структуру пористих склокристалічних 

матеріалів *текст+ / . Кольцова а.І., Нікітін С.В., Петух С.І. // Вопросы химии и химической технологии. – 2018. – №2(117). – с. 79-85 Doi: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2018_2_12 5. Кольцова а.І. Склокристалічні глазурі длѐ будівельної кераміки на основі відходів електростанцій *текст+ / а.І. Білий, а.І. 

Кольцова, С.В. Нікітін // Журнал химической технологии и металлургии. –2015. – № 1. - С. 97-103. Doi: https://www.researchgate.net/publication/287819354_Glass-crystalline_surfaces_for_building_ceramics_from_power_station_waste; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Вплив сумісного введеннѐ газоутворяячих добавок на структуру та властивості пористих склокристалічних матеріалів (ПСКМ) / а.І. Кольцова, С.І. 

Петух, В.І. Антіпов // Тези доповідей XIV Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії. - Дніпропетровськ. - 2016, С. 69. 2.Дослідженнѐ впливу структури пористих склокристалічних матеріалів (ПСКМ) на глибину їх просочуваннѐ водними розчинами / а.І. 

Кольцова, С.І. Петух, О.О. Чабан // Тези доповідей на I Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодіх учених "Хімічні проблеми сьогоденнѐ", м. Вінницѐ, 2018. - С.261. 3. Дослідженнѐ впливу пилоподібних відходів металургійних виробництв на властивості пористих склокристалічних 

матеріалів (ПСКМ). / Петух С.І., Кольцова а.І. // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференціѐ «Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів». – Львів: Растр-7. – 05-08 вереснѐ 2016 р. – с. 40-41. 4. Вплив способу та параметрів просоченнѐ на властивості пористих 

склокристалічних матеріалів/ а.І. Кольцова, С.І. Петух, О.О. Чабан // Тези доповідей на Міжнародній науково-технічній конференції "Фізико-хімічні проблеми технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів", м. Дніпро, 2018. - С.29-30. 5. Пористі склокристалічні матеріалі (ПСКМ) на основі боя 

кінескопного скла / а.І. Кольцова, С.І. Петух // Тези доповідей на II Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогоденнѐ", м. Вінницѐ, 2019.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Кольцова, а.І. Основи технології 

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів *Текст+: метод вказ. Розділ «Фізичні властивості сировинних матеріалів» *длѐ студентів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» денної та заочної форм навчаннѐ+ /О.С. Хоменко, С.Я. Науменко, Н.Я. Ільченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017.– 19 с. 2. 

Кольцова, а.І. Хімічна технологіѐ кераміки та вогнетривів *Текст+: метод вказ. Розділ «Дослідженнѐ властивостей глинистої сировини та керамічних мас» *длѐ студентів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» денної та заочної форм навчаннѐ+ /О.С. Хоменко, Н.Я. Ільченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2017.– 44 с. 3. Кольцова, а.І. Хімічна технологіѐ кераміки та вогнетривів *Текст+: метод вказ. Розділ «Визначеннѐ властивостей керамічних та вогнетривких мас» *длѐ студентів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» денної та заочної форм навчаннѐ+ /О.С. Хоменко, Н.Я. Ільченко – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017.– 39 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Хоменко, О.С. Хімічна 

доцент кафедри хімічної технології 

кераміки та скла,

Кандидат технічних наук, 05.17.11 – 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, 

дисертаціѐ за темоя: 

«Склокерамічні матеріали 

триботехнічного призначеннѐ на 

основі карбіду кремнія»

Хімічна технологіѐ кераміки 

та вогнетривів (64); Хімічна 

технологіѐ будівельної 

кераміки (40) .

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Хоменко Олена 

Сергіївна

"1. Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

металургійного палива та вогнетривів. 04.04.2016 – 

06.06.2016, Довідка про підсумки науково-педагогічного 

стажуваннѐ, реюстр.№ 231/1.8. від 06.06.2016.  Дисципліни: 

1)Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних 

матеріалів 2)Хімічна технологіѐ кераміки та вогнетривів 

3)Виробництво виробів з фарфору, фаѐнсу та інших 

тонкокерамічних мас 2. ДВНЗ Український державний хіміко-

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2003, Спеціальність: 

Хiмiчна технологiѐ тугоплавких 

неметалевих i силiкатних матерiалiв, 

Кваліфікаціѐ: магістра з хімічної 

технології та інженерії

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

Хімічної технології кераміки та 

скла; Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Технлогіѐ тугоплавких 

неметалевих матеріалів, Тема 

дисертації: Тонкокерамические 

основні публікації за напрѐмом: 1. Khomenko, O.S., Development of a complex burnable additive for manufacture of porous building ceramics with high strength / О.S. Khomenko, N.M. Sribniak, S.O. Hretsai, 

V.D. Ivchenko, ,V.V. Dushyn // Voprosi khimii I khimichtskoi technologii, No.3, 2019, pp.166-175. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-166-175 2. Zaichuk, A.V. Radio-transparent 

ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). 

DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174 3. Khomenko O., Development of a sol-gel technique for obtaining sintering activators for engobe coatings / O. Khomenko, E. Alekseev // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. Vol 6, No 6 (96), 2018 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150606. 4. Khomenko E.S., Quartz ceramics modified by 

nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 5. 

Khomenko, O.S. Choice of ceramic masses for the manufacture of electrical ceramics / O.S. Khomenko // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2018. No 1, P. 92-95 (Scopus). 

http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/1/Khomenko.pdf  6. Khomenko, O. Analysis of the interaction between properties and microstructure of construction ceramics / O. Khomenko, N. Sribniak, V. 

7) участь в атестації наукових кадрів ѐк офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад: 1. 2015 рік – опонуваннѐ дисертації Дайнеко Катерини Борисівни на здобуттѐ наукового ступенѐ кандидата технічних наук 

«Низькотемпературний електротехнічний фарфор» / Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Федоренко Олена Яріївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей. 2. 2015 рік – опонуваннѐ 

дисертації Шулипи Олесі Василівни на здобуттѐ наукового ступенѐ кандидата технічних наук «Воластонітовмісні плитки длѐ внутрішнього облицяваннѐ стін з пониженоя температуроя випалу» / Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Вахула а. І., Національний університет «Львівська 

політехніка», завідувач кафедри хімічної технології силікатів.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Khomenko, O.S., Development of a complex 

burnable additive for manufacture of porous building ceramics with high strength / О.S. Khomenko, N.M. Sribniak, S.O. Hretsai, V.D. Ivchenko, ,V.V. Dushyn // Voprosi khimii I khimichtskoi technologii, No.3, 2019, pp.166-175. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-166-175 2. Zaichuk, A.V. Radio-

transparent ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174 3. Khomenko O., Development of a sol-gel technique for 

obtaining sintering activators for engobe coatings / O. Khomenko, E. Alekseev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. Vol 6, No 6 (96), 2018 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150606. 4. Khomenko E.S., Quartz ceramics modified by 

nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 5. Khomenko, O.S. Choice of ceramic masses for the manufacture of electrical ceramics / O.S. Khomenko // Voprosy Khimii i 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

037811, дата видачі 14.02.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №2/02-

Д від 14.02.2014, кафедра Хімічної 

технології кераміки та скла

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 045959, Вища атестаційна 

комісіѐ України, рішеннѐ №15-08/4 

від 09.04.2008, спеціальність 

Технлогіѐ тугоплавких неметалевих 

матеріалів; 

"1. Хімічна технологіѐ 

кераміки та вогнетривів – 38 

год. (бак.) 2. Історіѐ 

декоративно-прикладного 

мистецтва – 32 год. (бак.) 3. 

Основи ТТН і СМ – 24 год. 

(бак.) 4. Метрологіѐ, 

стандартизаціѐ та Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Нагорна Тетѐна 

Іванівна

"1. ТОВ «Новомосковський посуд» (м. Новомосковськ, 

Україна ) 06.03.17–08.05.17.  Стажуваннѐ з дисциплін: 

Основи технолгії тугоплавких неметалевих та силікатних 

матеріалів; Хімічна технологіѐ скла та ситалів; підготовка 

науково-дослідних магістерських робіт з тематики 

емаляваннѐ металевих виробів різного призначеннѐ 

Довідка № 17/112 від 11.05.2017р. 2. ТОВ «Склѐнний 

Альѐнс» (м. Вільногірськ, Україна), 06.05.2019-08.07. 2019 р., 

відповідно до наказу від 02 травнѐ 2019 року № 202-к.; 

Стажуваннѐ з дисциплін: сучасні технології та обладнаннѐ 

виробництва склѐної тари, технології складаннѐ шихти та 

контроль виробництва, хімічний аналіз скла та властивостей 

. Довідка №45 від 08.07.2019р."

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1989, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ скла і ситалів, 

Кваліфікаціѐ: інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

Хімічної технології кераміки та 

скла; Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.11 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Безфтористі 

безпігментні кольорові емалі

основні публікації за напрѐмом: 1 ) Nagornaya, T.I. Glass-enamel standards of color measures / Ryzhova, O.P., Kislichnaya, R.I., Nagornaya, T.I.// Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2018, No. 2, pp. 95-

100. – (Scopus ) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55489847400 1. Голеус В.І. Склоемалеві покриттѐ длѐ крупногабаритних сталевих виробів /Голеус В.І.,Кислична Р.І. , Нагорна 

Т.І.,Науменко С.Я. ISSN 2079-0821 Вісник національного техніческого університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.- .-№22(1194 )-С.58-62, 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24755 2. Голеус В.І. Безгрунтові склоемалі длѐ сталевих труб гарѐчого водопостачаннѐ / Голеус В.І., Кислична Р.І., Нагорна Т.І., Козирюва Т.І., 

Науменко С.Я., Нікітчук С.М., Салюй А.А. // ISSN 0321-4095 Вопросы химии и химической технологии, 2015, Т. 6 (104 ) С. 36-39, https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/6/Goleus.pdf  3.O.P. 

Ryzhova Distinctions of preparation batch for obtaining white glass coatings / O.P. Ryzhova,V.I. Holeus,R.I. Kyslychna,T.I.Nahorna,S.Yu.Naumenko Український інститут науко-технічної експертизи та 

інформації «Наука, технології, інновації», №4 (8), 2018.- С.68-76, http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150898 4. Мінакова Н.О. Дослідженнѐ впливу фторидів на властивості безборних 

титанових емалей. /Мінакова Н.О., Нагорна Т.І., Фурса О.О., Тітова О.В., Кравченко Т.В.. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Далѐ, №6 (247), 2018.- С. 96-100, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 5. Ryizhova O. Color modeling method at the preparation of colored silicate materials / Ryizhova O., Polozhay S.,Kislichna R.,Nagorna T. , Naymenko S.Slovak international scientific 

journal, №29(Vol.1) 2019, p.29-32 , http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2019/06/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9629-VOL.1-2019.pdf  6. Рыжова О.П. Gray non-pigment glass coatings / 

Рыжова О.П.,Кисличнаѐ Р.И., Нагорнаѐ Т.И.,Науменко С.Я. Український інститут науко-технічної експертизи та інформації «Наука, технології, інновації», №2 (10), 2019.- С78-83, 

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-09 7. Рыжова О.П. Стеклоэмалевые эталоны мер цвета / Рыжова О.П., Кисличнаѐ Р.И., Нагорнаѐ Т.И. Вопросы химии и химической технологии, ISSN 0321-

4095 №5,2018.-С.162-166, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2018_2_14

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1 ) Nagornaya, T.I. Glass-enamel standards of color measures / Ryzhova, O.P., Kislichnaya, R.I., Nagornaya, T.I.// 

Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2018, No. 2, pp. 95-100. – (Scopus ) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55489847400; 1. Голеус В.І. Склоемалеві покриттѐ длѐ крупногабаритних сталевих виробів /Голеус В.І.,Кислична Р.І. , Нагорна Т.І.,Науменко С.Я. ISSN 2079-0821 Вісник національного 

техніческого університету "ХПІ"Серіѐ Хіміѐ, хімічна технологіѐ та екологіѐ.-Харків.-2016.- .-№22(1194 )-С.58-62, http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24755 2. Голеус В.І. Безгрунтові склоемалі длѐ сталевих труб гарѐчого водопостачаннѐ / Голеус В.І., Кислична Р.І., Нагорна Т.І., Козирюва Т.І., 

Науменко С.Я., Нікітчук С.М., Салюй А.А. // ISSN 0321-4095 Вопросы химии и химической технологии, 2015, Т. 6 (104 ) С. 36-39, https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/6/Goleus.pdf  3.O.P. Ryzhova Distinctions of preparation batch for obtaining white glass coatings / O.P. Ryzhova,V.I. Holeus,R.I. 

Kyslychna,T.I.Nahorna,S.Yu.Naumenko Український інститут науко-технічної експертизи та інформації «Наука, технології, інновації», №4 (8), 2018.- С.68-76, http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150898 4. Мінакова Н.О. Дослідженнѐ впливу фторидів на властивості безборних титанових емалей. 

/Мінакова Н.О., Нагорна Т.І., Фурса О.О., Тітова О.В., Кравченко Т.В.. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Далѐ, №6 (247), 2018.- С. 96-100, http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 5. Ryizhova O. Color modeling method at the preparation of colored silicate materials / Ryizhova O., Polozhay S.,Kislichna 

R.,Nagorna T. , Naymenko S.Slovak international scientific journal, №29(Vol.1) 2019, p.29-32 , http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2019/06/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9629-VOL.1-2019.pdf  6. Рыжова О.П. Gray non-pigment glass coatings / Рыжова О.П.,Кисличнаѐ Р.И., Нагорнаѐ Т.И.,Науменко 

С.Я. Український інститут науко-технічної експертизи та інформації «Наука, технології, інновації», №2 (10), 2019.- С78-83, http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-09 7. Рыжова О.П. Стеклоэмалевые эталоны мер цвета / Рыжова О.П., Кисличнаѐ Р.И., Нагорнаѐ Т.И. Вопросы химии и химической технологии, 
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форм навчаннѐ спеціальності 161 – хімічні технології та інженеріѐ. Каф. ХТКС. ”/ Укл. В.І. Голеус , С.Я. Науменко, Т.І Нагорна, О.А.Амеліна – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017 – 16 с.   5. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень» длѐ магістрів денної і заочної 

доцент кафедри хімічної технології 

кераміки, дисертаціѐ за темоя: 

«Безфтористі титанові емалі»

Кандидат технічних наук, 05.17.11 – 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, та скла,

"1. Методологіѐ та 

організаціѐ наукових 

досліджень– 16 год. (маг.) 2. 

Основи ТТН і СМ – 24 год. 

(бак.) 3.Хімічна технологіѐ 

скла, скловиробів та 

склопокриттів 40.(бак.)."

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Карасик Олена 

Віталіївна

"1. Національна металургійна академіѐ України, 04.04.2016 – 

06.06.2016, Довідка про підсумки науково-педагогічного 

стажуваннѐ, реюстр.№ 231/1.5  2. ДВНЗ Український 

державний хіміко-технологічний університет, курси 

підвищеннѐ кваліфікації за професійноя програмоя 

«Математичне моделяваннѐ та застосуваннѐ ЕОМ і 

комп’ятерних технологій у хімічній, біотехнологічній та 

харчових галузѐх промисловості» 16.01.2017 – 27.01.2017; 

свідоцтво про підвищеннѐ кваліфікації 12СПВ 015250 ДВНЗ 

УДХТУ, № 28/17 від 27.01.2017р."

Диплом магістра видано закладом: 

ДВНЗ УДХТУ, Рік закінченнѐ: 1999, 

Спеціальність: Хімічна технологіѐ 

тугоплавких неметалевих і силікатних 

матеріалів, Кваліфікаціѐ: Магістр 

хімічної технології та інжнерії

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

хімічної технології кераміки та 

скла; Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Безлужні 

склокристалічні матеріали з 

реакційно зформованоя 

структуроя

основні публікації за напрѐмом: 1. Zaichuk, A.V. Radio-transparent ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. 

Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174 2. Khomenko E.S., Quartz ceramics modified by nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, 

A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 3. Khomenko, E.S. Impact of kaolin addition on properties 

of quartz ceramics / E.S. Khomenko, E.V. Karasik, Goleus, V.I. // Functional Materials, 2017. No 24(4), P. 593-598 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm24.04.593 Наукові статті: 1. Карасик, А. 

Исследование защитных свойств боратных покрытий / А. Карасик, Е. Карасик, Ц. Димитров, В. Барсукова // Научни трудове на Русенскиѐ университет «Ангел Кънчев». Сер. 10.1. Химични 

технологии. – Разград (Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2015. – Т. 54. – С. 99–103. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/10.1/10.1-19.pdf  "2. Карасик, О.В. 

Дослідженнѐ впливу нітриду бору на властивості кварцової кераміки / О.В. Карасик, В.І. Голеус, О.О. Карасик // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2016. – № 22 (194). – С. 87–91. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24778/1/vestnik_KhPI_2016_22_Karasyk_Doslidzhennia.pdf" "3. Карасик Е. Влиѐние сырьевых материалов на свойства алямомагнезиальной 

шпинели, полученной спеканием / Е. Карасик, В. Голеус, Ц. Димитров, А. Короленко // Научни трудове на Русенскиѐ университет «Ангел Кънчев». Сер. 10.1. Химични технологии. – Разград 

(Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2016. – Т. 55. – С. 52–55. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp16/10.1/10.1-10.pdf" "4. Карасик, Е.В. Металлокерамические 

покрытиѐ в жидкостных ракетных двигателѐх (обзор) / Е.В. Карасик, А.Н. Симбиркина, А.М. Потапов // Вопросы проектированиѐ и производства конструкций летательных аппаратов. - 2016. - № 3. – 

С. 83-90  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pptvk_2016_3_10.pdf " 5. Goleus, V. 

Glass formation and properties of glass in the oxide system BaO – B2O3 – SiO2 / V. Goleus, O. Karasyk // Internalional Conference of Industrial Technology and Engineering (ICITE 2017). – Shymkent (Kazakhstan): 

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. 2016-2017 р.р. – відповідальний виконавець держбяджетної теми «Розробка основ технології виготовленнѐ спеціальних виробів з радіопрозорої склокераміки» № 03/162290. Номер держреюстрації 0116U001488,  2. 2016-2017 р.р. – відповідальний 

виконавець госпдоговірної теми «Розробка шлікеру металокерамічного покриттѐ длѐ проточної частини турбіни ТНА двигуна РД815» № 03/160622. 3. 2018-2020 р.р. – відповідальний виконавець держбяджетної теми «Наукові основи одержаннѐ радіопрозорих керамічних матеріалів, оптичного скла та 

композиційних покриттів спеціального призначеннѐ» № 03/182390. Номер держреюстрації 0118U003396; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. 

Zaichuk, A.V. Radio-transparent ceramic materials of spodumene-cordierite composition / A.V. Zaichuk, A.A.,Amelina, Y.V. Karasik, Y.S. Khomenko, V.A., Lementareva, D.Y. Saltykov // Functional Materials, 2019, No. 26(1), pp. 174-181. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm26.01.174 2. Khomenko E.S., Quartz ceramics 

modified by nanodispersed silica additive / E.S. Khomenko, A.V. Zaichuk, E.V. Karasik, A.A. Kunitsa // "Functional materials", Vol.25, No.3, 2018. – Р. 613-618. (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm25.03.613) 3. Khomenko, E.S. Impact of kaolin addition on properties of quartz ceramics / E.S. Khomenko, E.V. Karasik, Goleus, 

V.I. // Functional Materials, 2017. No 24(4), P. 593-598 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/fm24.04.593; Наукові статті: 1. Карасик, А. Исследование защитных свойств боратных покрытий / А. Карасик, Е. Карасик, Ц. Димитров, В. Барсукова // Научни трудове на Русенскиѐ университет «Ангел Кънчев». Сер. 

10.1. Химични технологии. – Разград (Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2015. – Т. 54. – С. 99–103. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/10.1/10.1-19.pdf  "2. Карасик, О.В. Дослідженнѐ впливу нітриду бору на властивості кварцової кераміки / О.В. Карасик, В.І. Голеус, 

О.О. Карасик // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2016. – № 22 (194). – С. 87–91. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24778/1/vestnik_KhPI_2016_22_Karasyk_Doslidzhennia.pdf" "3. Карасик Е. Влиѐние сырьевых материалов на свойства алямомагнезиальной шпинели, 

полученной спеканием / Е. Карасик, В. Голеус, Ц. Димитров, А. Короленко // Научни трудове на Русенскиѐ университет «Ангел Кънчев». Сер. 10.1. Химични технологии. – Разград (Болгариѐ): Издателски центьр при Русенски университет «Ангел Кънчев», 2016. – Т. 55. – С. 52–55. http://conf.uni-

ruse.bg/bg/docs/cp16/10.1/10.1-10.pdf" "4. Карасик, Е.В. Металлокерамические покрытиѐ в жидкостных ракетных двигателѐх (обзор) / Е.В. Карасик, А.Н. Симбиркина, А.М. Потапов // Вопросы проектированиѐ и производства конструкций летательных аппаратов. - 2016. - № 3. – С. 83-90  http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pptvk_2016_3_10.pdf " 5. Goleus, V. Glass formation and properties of glass in the oxide system BaO – B2O3 – SiO2 / V. Goleus, O. Karasyk // Internalional Conference of Industrial 

Technology and Engineering (ICITE 2017). – Shymkent (Kazakhstan): Auezov South Kazakhstan State Universiti, 2017 – С. 51–56.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

032525, дата видачі 26.10.2012, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №6/02-

Д від 26.10.2012, кафедра хімічної 

технології кераміки та скла

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 022256, дата видачі 11.02.2004, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №18-08/2 від 11.02.2004, 

спеціальність Технологіѐ 

тугоплавких неметалічних 

матеріалів; 

1. «Математичне 

моделяваннѐ та оптимізаціѐ 

об’юктів хімічної технології 

тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів» - 24 

год. 2. «Механічне 

устаткуваннѐ, процеси та 

апарати у виробництві 

тугоплавких неметалевих та 

силікатних матеріалів» - 32 

год. 3. «Хімічна технологіѐ 

виготовленнѐ художніх 

виробів зі скла, кераміки, 
Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Сігунов Олексій 

Олександрович

"ДВНЗ ”Придніпровська державна академіѐ будівництва та 

архітектури”, каф. технології будівельних матеріалів, виробів 

і конструкцій, 16.03.2015 – 17.05.2015р., Стажуваннѐ з 

дисциплін: В'ѐжучі речовини; Математичні методи 

вирішеннѐ технологічних задач виробництва; фізико-хімічні 

методи дослідженнѐ будівельних матеріалів; Прогресивні 

технології виробництв будівельних матеріалів. Довідка № 

20-2015 від 20.05.2015р."

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічий університет, Рік 

закінченнѐ: 2002, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ тугоплавких 

неметалевих і силікатних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: магістра з хімічної 

технології та інженерії

Вчене званнѐ: Доцент кафедри 

Хімічної технології в'ѐжучих 

матеріалів; Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.11 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Енергозберігаяча 

технологіѐ виробництва 

портландцементного клінкеру на 

основі грубомеленої сировинної 

суміші, ѐка вклячаю доменний 

гранульований шлак

основні публікації за напрѐмом: 1. Sigunov, O. Research into influence of the electrolysis modes on the composition of galvanic Fe-Co-Mo coatings / I. Yermolenko, M. Ved, A. Karakurkchi, V. Proskurina, I. 

Sknar, Ya. Kozlov, O. Sverdlikovska, O. Sigunov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. –  Vol. 3, №  12 (87). –  Р . 9–15 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103100. 

2. Sigunov, O. Examining the influence of electrosynthesis conditions on the composition of tin-oxide catalyst / V. Vargalyuk, K. Plyasovskaya, I. Sknar, A. Cheremysinova, O. Sigunov, O. Sverdlikovska // Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol 5, No 6 (89). – P. 29-34 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.110000. 3. Sigunov, O. Research into corrosion and electrocatalytic 

properties of the modified oxide films on tin / K. Plyasovskaya, V. Vargalyuk, I. Sknar, A.Cheremysinova, O. Sigunov, A. Karakurkchi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol 5, No 12 

(89). – P. 39-44 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109710. 4. Sigunov, O. Research into effect of propionic and acrylic acids on the electrodeposition of nickel / O. Sigunov, O. 

Demchyshyna, V. Vargalyuk, V. Polonskyy, I. Sknar, K. Plyasovskaya, A. Cheremysinova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol 6, No 6 (90). – P. 41-46 (Scopus). DOI: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114559. 5. Sigunov, O. Study of the anticorrosion effect of polymer phosphates on steel at elevated temperatures / O. Sigunov, A. Cheremysinova, I. Sknar, K. 

Plyasovskaya, O. Sverdlikovska, O. Demchyshyna // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol 6, No 12 (90). – P. 52-57 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118346.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. З 2009 року працяю на посаді начальника Центру доуніверситетської 

підготовки, Наказ № 114-ок від 16.03.2010 р. 2.З жовтнѐ 2016 р. по листопад 2019 р. виконував обов’ѐзки завідувача кафедри хімічної технології в’ѐжучих матеріалів, Наказ № 415-к від 10.10.2016 р.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво 

студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ 

освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ 

обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. 

Керівництво призерами Всеукраїнського конкурсу студентських робіт: 1. студентка Концедайло Маргарита Григорівна – зайнѐла призові місцѐ на І і ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2015 р. (напрѐмок Технічні науки "Хімічні технології"). Наказ Міністерства освіти і науки 

України №756 від 13.07.2015 року; 2. студентка Погулѐй Тетѐна Володимирівна – зайнѐла призові місцѐ на І і ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2015 р. (напрѐмок Технічні науки "Хімічні технології"). Наказ Міністерства освіти і науки України №756 від 13.07.2015 року; 3. 

студентка Стаднік Тетѐна Олександрівна – зайнѐла призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2016 р.), рекомендована длѐ участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (напрѐмок Технічні науки "Хімічні технології"). Наказ Міністерства освіти і 

науки України №1079 від 13.0.2015 року; 4. студентка Бабій Олена Ігорівна – зайнѐла призові місцѐ на І і ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2018 р. (напрѐмок Технічні науки "Хімічні технології"). Наказ Міністерства освіти і науки України №827 від 31.07.2018 року; 5. студентка 

Стаднік Валентина Олександрівна – зайнѐла призові місцѐ на І і ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2019 р. (напрѐмок Технічні науки "Хімічні технології"). Наказ Міністерства освіти і науки України №1059 від 05.08.2019 року; 6. студентка Калішенко Яліѐ Русланівна – зайнѐла 

призові місцѐ на І і ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2019 р. (напрѐмок Технічні науки "Хімічні технології"). Наказ Міністерства освіти і науки України №1059 від 05.08.2019 року.  2. Робота у складі журі  2017/2018р. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт - ІІ тур 

(квітень 2018 р.) студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціалізації (освітньої програми) «Хімічні технології та інженеріѐ», на базі ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет. Наказ Міністерства освіти і науки України №1364 від 10.10.2017 року.; 2) наѐвність одного патенту на 

винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. №56235 Україна, МПК С 04 В 7/22 (2006.01). Сировинна суміш длѐ одержаннѐ клінкеру / Пюскова Н.П., Салюй А.А., Сігунов 

О.О.; заѐвник і патентовласник ДВНЗ “Український державний хіміко-ехнологічний університет”. – №2010066695; заѐвл. 31.05.2010; опубл. 10.01.2011, Бял. №1. 2. Пат. №94859 Україна, МПК С 04 В 7/22 (2006.1). Сировинна суміш длѐ одержаннѐ клінкеру / Пюскова Н.П., Салюй А.А., Сігунов О.О.; заѐвник і 

патентовласник ДВНЗ “Український державний хіміко-ехнологічний університет”. – №201006700; заѐвл. 31.05.2010; опубл. 10.06.2011, Бял. №11.; 9) робота у складі експертної ради з питань проведеннѐ експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради ѐк експерта Національного агентства 

із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврѐдуваннѐ, або у складі комісій Державної служби ѐкості освіти із здійсненнѐ планових (позапланових) заходів державного наглѐду (контроля): 1. Робота у складі експертної комісії 

Державної служби ѐкості освіти України Міністерства освіти і науки України (ДСаОУ) щодо позачергової перевірки Комунального закладу охорони здоров’ѐ «Харківський обласний медичний коледж” в період з 16.09.2019 по 20.09.2019 (наказ ДСаОУ від 09.09.2019 № 01-12/53, направленнѐ на перевірку від 

06.03.2019 № 01-12/13); 2. Робота у складі експертної комісії Державної служби ѐкості освіти України Міністерства освіти і науки України (ДСаОУ) щодо вивченнѐ стану використаннѐ державної мови у Запорізькому державному медичному університеті та вивченнѐ рівнѐ володіннѐ мовоя навчаннѐ 

іноземними студентами в Інженерному інституті Запорізького національного університету в період з 12.03.2019 по 16.03.2019 (наказ ДСаОУ від 06.03.2019 № 01-12/13, направленнѐ на перевірку від 06.03.2019 № 01-12/13); 3. Робота у складі експертної комісії Державної служби ѐкості освіти України 

Міністерства освіти і науки України (ДСаОУ ) щодо перевірки додержаннѐ Державним вищим навчальним закладом “Придніпровська державна академіѐ будівництва та архітектури” вимог законодавства про вищу освіту в період з 25.07.2018 по 02.08.2018 (наказ ДСаОУ від 23.07.2018 № 01-13/21, 

направленнѐ на перевірку від 23.07.2018 № 01-13/21 ); 4. Робота у складі експертної комісії Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (ДІНЗ МОН України ) щодо перевірки додержаннѐ Запорізькоя державноя інженерноя академіюя вимог законодавства про вищу освіту в 

період з 19.09.2016 по 26.09.2016 (наказ ДІНЗ МОН України від 06 вереснѐ 2016 р. № 01-13/126, направленнѐ на перевірку 06 вереснѐ 2016 р. № 01-37/89 ); 5. Робота у складі експертної комісії Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (ДІНЗ МОН України ) щодо перевірки 

додержаннѐ Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ вимог законодавства про вищу освіту в період з 30.05.2016 по 04.06.2016 (наказ ДІНЗ МОН України від 13.05.2016 № 01-13/66, направленнѐ на перевірку від 13.05.2016 № 01-13/66 ); 6. Робота у складі експертної комісії Де

доцент кафедри хімічної технології 

в’ѐжучих матеріалів, 

«Енергозберігаяча технологіѐ 

виробництва портландцементного 

клінкеру на основі грубомеленої 

сировинної суміші, ѐка вклячаю 

доменний гранульований шлак»

Кандидат технічних наук, 05.17.11 – 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів,

"1. Хімічна технологіѐ 

в'ѐжучих матеріалів – 46 год. 

(бак.) 2. Фізична хіміѐ ТН та 

СМ – 37 год. (бак.) 3. 

Виробництво гідравлічних 

вѐжучих та виробів з їх 

використаннѐм – 16 год. 

(маг.) 4. Фізико-хімічні 

основи ТТН і СМ – 64 год. 

(маг.)"
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екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Білий 

Олександр 

акович

"1. ДВНЗ ”Придніпровська державна академіѐ будівництва 

та архітектури”, каф. технології будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій, 16.03.2015 – 17.05.2015р. Дисципліни: 

1) Процеси та апарати у технології будівельних матеріалів; 2) 

Фізико-хімічні методи дослідженнѐ будівельних матеріалів; 

3) Методологіѐ наукових досліджень будівельних 

матеріалів; 4) Математичні методи вирішеннѐ технічних 

задач виробництва Довідка про підсумки науково-

педагогічного стажуваннѐ, реюстр. № 24-2015 від 

20.05.2015р. 2. ДВНЗ УДХТУ, 16.01.17 – 27.01.17 р.  1) Основи 

мат. мод. в хімії і хім.. технології; 2) Методологіѐ мат. мод. 

ХТС і ХТП, використаннѐ моделей длѐ дослідженнѐ, 

проектуваннѐ і оптим. хім. виробництва; 3) Застосуваннѐ 

УЩМ та сучасних інформаційних технологій у хім., біотехн. 

та харч. техн. Свідоцтво про підвищеннѐ кваліфікації  12СПВ 

166515 від 27.01.17 р. реюстр. №15/17"

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1992, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ скла і ситалів, 

Кваліфікаціѐ: інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: Доцент кафедри 

Хімічної технології в'ѐжучих 

матеріалів; Науковий ступінь: 

кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.11 

Технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Електроізолѐційні 

склокристалічні покриттѐ на 

стальних підкладках плівкових 

електронагрівачів

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Білий, О.а. Методичні вказівки до виконаннѐ переддипломної практики на заводах по виробництву в’ѐжучих матеріалів та виробів на їх основі длѐ студентів ІV - V курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні 

технології та інженеріѐ» / Н. В. Кондратьюва, О. а. Білий, Ан. А. Салюй, Г.В. Фоменко. – Дніпро: УДХТУ, 2017.– 14 с. 2. Білий, О.а. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механічне устаткуваннѐ, процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» длѐ 

студентів ІV V курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161-Хімічні технології та інженеріѐ (спрѐмованість на хімічну технологія в’ѐжучих матеріалів ) / О.а. Білий – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 10 с. 3. Білий, О.а. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи технології 

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» длѐ студентів ІІІ ІV курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161-Хімічні технології та інженеріѐ (спрѐмованість на хімічну технологія в’ѐжучих матеріалів ) / О.а. Білий – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 17 с.  4. Білий, О.а. Методичні вказівки до 

виконаннѐ переддипломної практики на заводах по виробництву в’ѐжучих матеріалів та виробів на їх основі длѐ студентів V - VІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / Н. В. Кондратьюва, О.а. Білий, Ан. А. Салюй, Г. В. Фоменко. – Дніпро: УДХТУ, 2017.– 

15 с. 5. Білий, О.а. Методичні вказівки до теплотехнічного розрахунку автоклаву в курсовому та дипломному проектуванні длѐ студентів IV–VІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів за спеціальністя 161-Хімічні технології та інженеріѐ (спрѐмованість на хімічну технологія в’ѐжучих 

матеріалів ) / Укл. О.а. Білий, Г.В. Фоменко, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с. 6. Білий, О.а. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторного практикуму з дисципліни «Механічне устаткуваннѐ, процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів длѐ студентів 4 курсу 

денної та 5 курсу заочної форм навчаннѐ, спрѐмовані на спеціальність 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / О.а. Білий, А.А. Салюй – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 33 с.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 34160399 – «Застосуваннѐ відходів промислових підприюмств у виробництві в'ѐжучих 

матеріалів та виробів з їх використаннѐм» (2016-2019 р. ); Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: голова 

профспілкової комітету факультету; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Здійсняю консультуваннѐ підприюмства ТОВ «Силікатчик»(м. Дніпро) з питань вдосконаленнѐ 

силікатної маси та оцінки ѐкості сировини длѐ виробництва силікатної цегли з 2016 року по теперішній час. (лист від підприюмства); 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Робота у складі наукового журі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт напрѐмку Технічні науки "Хімічні технології" в 2014, 2015 та 2016 роках;; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій 

посаді: Стаж науково-педагогічної діѐльності 21 рік

Доцент кафедри ХТВМ 2003 рік 

“Електроізолѐційні склокристалічні 

покриттѐ на стальних підкладках 

плівкових нагрівачів”

Кандидат технічних наук, 05.17.11 – 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів;

"1. Сучасні матеріали длѐ 

інтер'юру приміщень – 24 год. 

(бак.) 2. Комп'ятерне 

проектуваннѐ у графічному 

дизайні – 8 год. (бак.) 3. 

Основи ТТН і СМ – 120 год. 

(бак.) 4. Механічне 

устаткуваннѐ, процеси та 

апарати у виробництві ТН і 

СМ - 32 год. (бак.) 5. 

Метрологіѐ, стандартизаціѐ 

та сертифікаціѐ виробів в 

ТТН і СМ – 24 год. (бак.) 6. 

Методологіѐ та організаціѐ 

наукових досліджень - 8 год. 

(маг.) 7. Комп?ятерні 

розрахунки в хімії і ТТН і СМ 

– 8 год. (маг.)"

Доцент Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Івченко Оксана 

Миколаївна

1. European resuscitation council; сертификат від 19.10.2019 

р.; отримала кваліфікація ERC; Basic Life Support (BLS)  2. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ; Сертифікат від 17.05.2019 р.; Семінар-тренінг за 

темоя «Забезпеченнѐ особистої безпеки під час 

проведеннѐ спеціальних операцій з затриманнѐ озброюних 

злочинців»  3. Класичний приватний університет; 

Посвідченнѐ № 0399 з 29.11.2019р. по 29.12.2019р. 

Стажуваннѐ в Класичному приватному університеті на 

кафедрі теоретичних основ фізичного вихованнѐ та 

адаптивного вихованнѐ. Інституту здоров’ѐ, спорту і туризму 

ім. Т. Самоленко КПУ З наступних навчальних дисциплін: -

методи секційної роботи у вищому навчальному закладі; -

організаціѐ фізичного вихованнѐ в системі освіти; -

професійна діѐльність у сфері фізичного вихованнѐ; -

технології у фізичній культурі і спорті.   4. Міжнародне 

стажуваннѐ WyZsza Szko + a Biznesu - Національний 

Луісовский університет (Школа бизнесу Нови-Сквер - 

Національний Луісовский університет) в Нови-Сквер, 

Польща; сертифікат № 107/2020/2021; WK/7298/2017/1.  

1.Дистанційна освіта: досвід і перспективи Крок 2 – 30 годин  

2.Дистанційне навчаннѐ в дії. ІТ-система CloudA: комплексні 

послуги длѐ студентів – 60 годин  3.Особливості роботи 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДДІФКіС, Рік закінченнѐ: 

2005

Науковий ступінь: кандидат 

фізичного вихованнѐ і спорту, 

Наукова спеціальність: 24.00.01- 

олімпійський і професійний 

спорт;, Тема дисертації: 

Комплексний контроль 

підготовленості баскетболістів на 

етапі попередньої базової 

підготовки

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Doi:10/15561|18189172.2020.0106 Solovey O.M., Mitova O.O., Solovey D.O., Boguslavskyi V.V, Ivchenko O.M. 

2020 Pedagogy of Physical Culture and Sports (Pedagogics, psychology, medical- biological problems of physical training and sports) Analiysis and generalization of competitive activity results of handball clubs in the game development aspect/  2. Oksana Ivchenko, Olena Mitova. COMPONENT OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF 

BASKETBALL PLAYERS AT THE STAGE OF PRELIMINARY BASIC TRAINING IN THE PREPARATORY PERIOD. Slobozhanskyi herald of science and sport: *scientific and theoretical journal+. Kharkiv : KhSAPC. 2020, Vol. 8 No. 4, 104 p.С.69-80 3. Оксана Івченко, Олена Мітова. Складова психологічної підготовки баскетболістів на 

етапі попередньої базової підготовки у підготовчому періоді. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2020, № 4 (78), 56 с. С. 37-42 4. Івченко О. М. Мітова О. О., Інтегральна оцінка та нормативні шкали оціняваннѐ показників спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої 

базової підготовки. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.2020. Випуск 8. (128) DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.8(128).26. 2020. С. 121-124. 5. Івченко О.М. «Обґрунтуваннѐ контроля змагальної діѐльності баскетболістів на етапі попередньої базової 

підготовки». Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / XI Міжнародна науково-практична конференціѐ «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного вихованнѐ здоров’ѐ і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихованнѐ та спорту», Серіѐ 

15.Вип.3К(123)20. 19-20 березнѐ 2020 року м. Київ С.182-185 6. Мітова О.О., Івченко О.М.- Взаюмозв’ѐзок фізичного розвитку баскетболістів 13-14 років з показниками змагальної діѐльності Іівченко Оксана/ Фізична культура спорт та здоров’ѐ нації: зб. наукових праць випуск 1. вінницький державний 

педагогічний університет ім. М. Коцябинського, житомирський державний університет імені Івана Франка/під ред. в.м. костякевича. - Вінницѐ: тов «планер», випуск №1. - 2017 – (605 с.) - С.353-359. 7. Мітова О.О., Івченко О.М. Наукове обґрунтуваннѐ алгоритму комплексного контроля підготовленості 

баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки. Спортивний вісник Придніпров’ѐ. Науково-практичний журнал. Дніпро: ПДАФКіС. № 3. 2018. С. 83-92. 8. Мітова О.О., Івченко О.М. Вдосконаленнѐ системи тестів длѐ контроля технічної та спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів на етапі 

попередньої базової підготовки на основі факторного аналізу. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серіѐ 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред. О. В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 12. (94). С. 58-62. (134) 9. Івченко 

О.М. Взаюмозв’ѐзок фізичного розвитку баскетболістів 13-14 років з показниками змагальної діѐльності. Фізична культура спорт та здоров’ѐ нації: зб.наукових праць випуск 1.Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцябинського, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Під ред. В.М. Костякевича. Вінницѐ: тов «Планер». Випуск №1. 2017. (605 с.). С.353-359. 10. Івченко О.М. Сучасний стан контроля технічної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки. Вісник Запорізького національного університету: Серіѐ. Фізичне вихованнѐ та спорт. 2017. №2. 

С. 127-132. 11. Івченко О.М. Передумови щодо модифікації тесту «Оцінка відчуттѐ часу» (Сермеюв, 1973) длѐ вдосконаленнѐ контроля в баскетболі. І Всеукраїнська (з міжнародноя участя) науково-практична інтернет-конференціѐ «Баскетбол: історіѐ, сучасність, перспективи». Дніпро: ДДІФКіС, 2016. С.151-

154." 12. Митова Е.А., Івченко О.М. Аналіз результатів анкетуваннѐ тренерів щодо системи контроля на етапі попередньої базової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серіѐ 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). К.:Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2016. Випуск 4 (74). С.66-69; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Івченко О.М., Бондаренко М., Літвінова О., студенти яр. фак., ІІ курсу, навчальної групи Б-ПД-732/Конкурсна накуова робота МОН: «Гендер 

в охоронних та приватних військових організаціѐх». Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.2018р. 2. Івченко О.М., Ткаченко П. студент яр. фак., ІІ курсу, навчальної групи Б-ПД-732/Конкурсна накуова робота МВС: «Актуальність предмету тактико-спеціальної підготовки длѐ фахівців 

охоронних організацій» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.2018р. 3. Івченко О.М., Смирницька Ю.В. студентка ІІІ курсу навчальної групи Б-ПД-733 «ГОЛОКОСТ МИНУЛОГО У ПРОаВІ СУЧАСНОСТІ» МОН/Київська міська державна адміністраціѐ/Національного історико-меморіального 

заповідника «Бабин ар»/Благодійна організаціѐ «Благодійний фонд Меморіал Голокосту «Бабин ар». Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2019р. 4. Івченко О.М., Ткаченко П. студент яр. фак., ІІІ курсу, навчальної групи Б-ПД-732 «ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГОЛОКОСТУ» 



Доцент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Сумісництво Начовний Іллѐ 

Іванович

Дніпропетровський Національний університет ім.О.Гончара, 

каф. Теоретичної і компятерної механіки (ХІ-ХІІ 2016); ТОВ 

"Металосервіс"(ІІ-ІV 2017)

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1973, 

Спеціальність: Хімічне 

машинобудуваннѐ та 

апаратобудуваннѐ, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-механік; Диплом молодшого 

спеціаліста видано закладом: 

Шосткинський хіміко-технологічний 

технікум, Рік закінченнѐ: 1967, 

Спеціальність: Устаткуваннѐ хімічних 

та нафтогазапереробних заводів, 

Кваліфікаціѐ: Технік-механік

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

Хімічного машинобудуваннѐ; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: 05.04.09, машини і 

агрегати нафтопереробних і 

хімічних виробництв, Тема 

дисертації: Герметичність 

ущільнень у зворотньо-

поступальних з'юднаннѐх

основні публікації за напрѐмом: Nikolsky, V. Thermal treatment of concentrated liqvid toxic waste and automatic control of process efficiency *Теxt+ V. Nikolsky, O. Oliynyk, A. Shvachka, I. Nachovny // Eastern-

Europen Journal of Enterpise Technologies. – 2017. – №5/10(89). – Р. 26–31. Scopus Наукові статті: 1. Ситар, В.І. Полмерні композити на основі полікарбонату длѐ виготовленнѐ елементів систем 

перетвореннѐ сонѐчної енергії на теплову *Текст+ / В.І. Ситар, К.М. Сухий, О.С.Кабат, І.І. Начовний //Журнал інженерних наук. – 2017. – № 4. – С. 1 – 7. 2. Nemchynov, S.I. Stress – strain state of the 

lomer traverse of the hydraylic press *Текст+ / S.I. Nemchynov, I.I. Nachovnyi // Журнал інженерних наук. – 2018. –Vol.5, – № 1. – Pp. 1 –5. 3. Начовный, И.И. Исследование физико-механических свойств 

уплотнительных набивок *Текст+ И.И. Начовный, А.И.Бурѐ, А.Н.Дудка, А.Г.Александров, Ив.И. Начовный // Проблеми тертѐ та зношуваннѐ. – 2018. – № 1. – С. 100 –107. 4. Виноградов, Б.В. 
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популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Начовний І.І. Теоретичне дослідженнѐ напружено-деформованого стану пластин кільцевих клапанів поршневих компресорів / 

І.І.Начовний, С.І.Немчинов// ІХ міжнародна науково-практична конференціѐ, 14-16 травнѐ 2019р. Т.1: тези доповідей.- Чернігів, ЧНТУ, 2019. - С.231-232. 2. Трач Т.П. Експериментальне дослідженнѐ тертѐ та зношуваннѐ композицій політетрафторетилен із шунгітом/ Т.П.Трач, І.І.Начовний, А.А.Павленко// ІХ 

міжнародна науково-технічна конференціѐ "Хіміѐ та сучасні технології", 24-26 квітнѐ 2019 р. Т.ІV: тези доповідей.- Дніпро, 2019.- С.46. 3. Бурѐ О.І. Органопластики на основі фторполімеру / О.І.Бурѐ, С.В.Калініченко, І.І.Начовний// Комплексне забезпеченнѐ ѐкості технологічних процесів та систем: матеріали 

VІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 10-12 травнѐ 2018р. Т.1: тези доповідей.- Чернігів, ЧНТУ, 2018. - С.189-190. 4. Голопьорова Я.Е. Дослідженнѐ триботехнічних властивостей композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену з полісульфідним волокном/ Я.Е.Голопьорова, О.І.Бурѐ, 

І.І.Начовний та інші// VIII міжнародна науково-технічна конференціѐ "Хіміѐ та сучасні технології", 26-28 квітнѐ 2017 р. Т.V: тези доповідей.- Дніпро, 2017.- С.98. 5.Начовный И.И. Теоретическое исследование работы уплотнений на базе математической модели / И.И.Начовный, И.М.Кузѐев, 

Ив.И.Начовный//Комп'ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем (КМОСС-2016) : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародноя участья./ м.Дніпро, 1-3 листопада 2016р./МОН України, ДВНЗ УДХТУ./Дніпро: ДВНЗУДХТУ, 2016.-С.79-81.; 2) наѐвність одного патенту на 

винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. 112715 Україна, МПК F16 J 15/18 (2006.01). Сальникове ущільненнѐ / Начовний І.І., Михайліченко О.В., Начовний Ів.І. 

(Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - № а 201504334; заѐвл. 05.05.15; опубл. 10.10.2016, Бял. № 19, 3 с. 2. Пат. 93461 Україна, МПК D21 F 5/00 (2011.01). Парова головка длѐ циліндрів з обігрівом / Дудка А.М., Начовний І.І., Кабат О.С., Юрмолаюва О.І. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ 

УДХТУ. - № а 201000116; заѐвл.11.01.10; опубл. 10.02.11. Бял. № 3, 3 с. 3. Пат. 94349 Україна, МПК F16 J 15/34 (2011.01). Торцеве ущільненнѐ / Начовний І.І., Начовний Ів.І. (Україна); заѐвник та патентовласник ДВНЗ УДХТУ. - № а 201003271; заѐвл.22.03.10; опубл. 26.04.11. Бял. № 8. - 3 с.; 1) наѐвність не 

менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Nikolsky, V. Thermal treatment of concentrated liqvid toxic waste and automatic control of process efficiency *Теxt+ V. Nikolsky, O. 

Oliynyk, A. Shvachka, I. Nachovny // Eastern-Europen Journal of Enterpise Technologies. – 2017. – №5/10(89). – Р. 26–31. Scopus; Наукові статті: 1. Ситар, В.І. Полмерні композити на основі полікарбонату длѐ виготовленнѐ елементів систем перетвореннѐ сонѐчної енергії на теплову *Текст+ / В.І. Ситар, К.М. Сухий, 

О.С.Кабат, І.І. Начовний //Журнал інженерних наук. – 2017. – № 4. – С. 1 – 7. 2. Nemchynov, S.I. Stress – strain state of the lomer traverse of the hydraylic press *Текст+ / S.I. Nemchynov, I.I. Nachovnyi // Журнал інженерних наук. – 2018. –Vol.5, – № 1. – Pp. 1 –5. 3. Начовный, И.И. Исследование физико-механических 

свойств уплотнительных набивок *Текст+ И.И. Начовный, А.И.Бурѐ, А.Н.Дудка, А.Г.Александров, Ив.И. Начовный // Проблеми тертѐ та зношуваннѐ. – 2018. – № 1. – С. 100 –107. 4. Виноградов, Б.В. Відцентровий млин длѐ подрібненнѐ твердих залишків піролізу зношених автомобільних шин/ Б.В. 

Виноградов, І.І. Начовний, І.О.Осташко // Збагаченнѐ корисних копалин. – н.– т. збірник, 2017. – Вип.67(108). – С.56 – 65. 4. Дудка, А.М. Застосуваннѐ комп’ятерних програм длѐ отриманнѐ рівнѐнь апроксимації досліджень триботехнічних властивостей композитів / А.М.Дудка, І.М.Кузѐюв, І.І.Начовний та 

інші. // Проблеми трибології. – 2017. – № 4. – С. 27 –31. 5. Burya, O.I. The develop of tribotechnical organoplastic / O.I. Burya, S.V. Kalinichenko, A.-M. Tomina, I.I. Nachovnyi // Проблеми трибології (Problems of Tribology), - 2019. - №1. – С.30 – 34.
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0,2д.а.: – окреслено роль інноваційної діѐльності ѐк вирішального фактора підвищеннѐ ефективності виробництва, забезпеченнѐ сталого економічного розвитку)  4.  Пожуюва Т.О. Виробничий 

ризик ѐк складова сучасного підприюмництва / Т.О. Пожуюва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – № 8. – 2011. – С. 68-74. (0,4 д.а.) 
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економічної безпеки підприюмства / Т.О. Пожуюва, О.В. Овчаренко // Економічний форум: Науковий журнал ЛНТУ. – Луцьк. – № 2. – 2011. – С. 279-284. (0,5 д.а., особисто автору – 0,3 д.а.: 

дослідженнѐ рівнѐ економічної безпеки промислового підприюмства, виокремленнѐ складових економічної безпеки) 6.  Пожуюва Т.О. Забезпеченнѐ економічної безпеки – гарантіѐ стабільного 

функціонуваннѐ суб’юкта господаряваннѐ / Т.О. Пожуюва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Т.2. – С. 222-

227. (0,4 д.а.)  7.  Пожуюва Т.О. Формуваннѐ економічної безпеки підприюмства — необхідна умова розвитку країни / Т.О. Пожуюва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Зб. наук. 

праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – № 7. – 2011. – С.170-177. (0,5 д.а.)  8.  Пожуюва Т.О. Управліннѐ економічним ризиком в умовах сьогоденнѐ / Т.О. Пожуюва // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серіѐ: Економічні науки. Науковий журнал. – Хмельницький, 2011. – №4. – Т. 1. – С.202-205. (0,3 д.а.)  9.  Пожуюва Т.О. Організаційно-фінансове забезпеченнѐ розвитку інноваційного 

процесу на вітчизнѐних підприюмствах / Т.О. Пожуюва // Економічний вісник Донбасу: Науковий журнал. – №1(27). – 2012. – С. 213-216. (0,4 д.а.)  10.           Пожуюва Т.О. Диференціаціѐ принципів 

економічної безпеки підприюмства та дослідженнѐ її складових / Т.О. Пожуюва // Вісник Хмельницького національного університету. Серіѐ: Економічні науки. Науковий журнал. – Хмельницький. – 

2012. – №2. – Т. 3 (186). – С. 193-199. (0,5 д.а.)  11.           Пожуюва Т.О. Обґрунтуваннѐ сучасних підходів до формуваннѐ економічної безпеки промислового підприюмства / Т.О. Пожуюва // Вісник 

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Далѐ: Науковий журнал. – № 11 (182). – Ч. 2. – 2012. – С 180-184. (0,4 д.а.)  12.           Пожуюва Т.О. Міжнародний досвід виникненнѐ 

рейдерства / Т.О. Пожуюва // Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал. – Хмельницький. – 2013. – №3. – Т. 2 (200). – С. 130-134. (0,4 д.а.)  13.           Пожуюва Т.О. Корупціѐ – 

найбільш загрозливий чинник тіньового сектору вітчизнѐної економіки / Т.О. Пожуюва // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць: Вип. 46. – К.: НАУ, 2013. – С. 149-159. (0,7 д.а.)  

14.           Pozhuieva T. Economical Safety Issue Research / Т. Pozhuieva // Economic Herald of the Donbas: quarterly scientific journal. – №4(34). – 2013. – Р. 185-188. (0,5 д.а.)  15.           Пожуюва Т.О. 

Інноваційний розвиток в конкурентному середовищі / Т.О. Пожуюва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: Вид-во ДВНЗ «ПДТУ», 

2013. – В.1, Т.2. – С. 103-106. (0,4 д.а.). 16.           Пожуюва Т.О. Контролінг – успішний засіб функціонуваннѐ промислового підприюмст
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http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=1&SID=C5HPKim7sR7sR76nxlz7Sv&page=1&doc=1    2. Pozhuieva T., Balueva O, Oklander T., Petryk I, Taranenko I, Garmider L Indicative Method of Human Capital Management in the Planning of the Strategic Development of the 

Company  //  International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2019. - Vol. 8. -  Issue 11. - P. 2077-2081 (вклячено до науко метричної бази Scopus.com)  https//www.ijitee.org/wp-content/uploads/papera/v8i11/K19590981119.pdf; 1. Пожуюва Т.О. Інноваційна стратегіѐ підприюмства в 

сучасних умовах / Т.О. Пожуюва // Вісник економічної науки України: Науковий журнал. – 2010. – №1(17). – С. 163-167. (0,4 д.а.) 2.  Пожуюва Т.О. Обмеженнѐ монополізму та проблеми розвитку конкуренції в Україні / Т.О. Пожуюва // Економіка промисловості: Наук.-практ. журнал. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 

25-29. (0,5 д.а.) 3.  Пожуюва Т.О. Інноваційна діѐльність – основа ефективного підприюмництва / Т.О. Пожуюва, О.М. Лебедюва // Вісник економічної науки України: Науковий журнал. – 2011. - №1(19). – С. 117-119. (0,4 д.а., особисто автору – 0,2д.а.: – окреслено роль інноваційної діѐльності ѐк вирішального 

фактора підвищеннѐ ефективності виробництва, забезпеченнѐ сталого економічного розвитку)  4.  Пожуюва Т.О. Виробничий ризик ѐк складова сучасного підприюмництва / Т.О. Пожуюва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – № 8. – 2011. – С. 68-
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кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.: І.І. Стрельченко,О.В. Овчаренко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 16 с. 6.             Методичні рекомендації до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Теоріѐ інтелектуальних систем прийнѐттѐ рішень» длѐ магістрів спеціальності 8.03050201 «Економічна 

кібернетика» // Укл.: І.І. Стрельченко, В.В. Комірна, О.В. Овчаренко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 19 с. 7.             Робоча програма науково-дослідної практики длѐ студентів денної форми навчаннѐ спеціальності 051 – «Економіка» за освітньоя програмоя «Економічна кібернетика», другим 

(магістерським) рівнем / Укл. І.І. Стрельченко, С.О. Федулова, Н. Я. Науменко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 37 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не 

менше п’ѐти публікацій: 2. Стрельченко І.І. Побудова системи показників економічної безпеки України в контексті теорії відкритих систем / І.І. Стрельченко, В.В. Комірна // Механізми, стратегії, моделі та технології управліннѐ економічними системами за умов інтеграційних процесів: Теоріѐ, методологіѐ, 

практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Хмельницький, НХУ. – 2015. – 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

044602, дата видачі 15.12.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №5/02-

Д від 15.12.2015, кафедра 

теоретичної та прикладної економіки

кандидат економічних наук, 

диплом ДК 054154, дата видачі 

08.07.2009, Вища атестаційна 

комісіѐ України, рішеннѐ №55-06/3 

від 08.07.2009, спеціальність 

математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в 

економіці; 

Управліннѐ ризиком (16), 

Теоріѐ інтелектуальних 

систем прийнѐттѐ рішень 

(16), Прогнозуваннѐ 

соціально-економічних 

процесів (8)

Доцент Економічний 

факультет

Кафедра 

підприюмництва, 

організації 

виробництва та 

теоретичної і 

прикладної економіки

Сумісництво Лежнюва Тетѐна 

Миколаївна

Диплом бакалавра видано закладом: 

Вищий навчальний заклад 

"Університет імені Альфреда Нобелѐ", 

Рік закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Філологіѐ, Кваліфікаціѐ: бакалавр 

філології, перекладач з англійської та 

німецької мови; Диплом магістра 

видано закладом: Яридична 

академіѐ Міністерства внутрішніх 

справ, Рік закінченнѐ: 2003, 

Спеціальність: Правоохоронна 

діѐльність, Кваліфікаціѐ: ярист; 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Яридична академіѐ 

Міністерства внутрішніх справ, Рік 

закінченнѐ: 2002, Спеціальність: 

Правознавство, Кваліфікаціѐ: ярист

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

цивільно-правових дисциплін; 

Науковий ступінь: Кандидат наук, 

Наукова спеціальність: 12.00.05, 

Тема дисертації: "Санкції в 

трудовому праві України" Д 

26.001.46

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Лежнюва Т.М.Становленнѐ санкцій вітчизнѐного трудового права: середина ХІХ ст. – початок ХХ ст. // Право і суспільство. – 2015. – №1. – С. 98-103 2. 

Лежнюва Т.М. Історико-правова характеристика санкцій трудового права в Україні в міжвоюнний період (1917-1941 р.р.) // Jurnalul juridic national: teorie si practica / Национальный яридический 

журнал. – 2015. – № 1(11). – С. 115-119. 3. Лежнюва Т.М. Функціональний аналіз санкцій загальної дисциплінарної відповідальності // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. 

– Вип. 2-3. – Т.2. – С. 53-56. 4. Лежнюва Т.М., Тітова І.В. Тлумаченнѐ заповіту за цивільним законодавством України // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – Частина 1. – С. 57–63. 5. Лежнюва Т.М., 

Тітова І.В. Особливості підстав недійсності заповіту Право і суспільство. – 2017. – № 1. – Частина 1. – С. 57–63. 6. Лежнюва Т.М. Трудо-правові засоби охорони комерційної таюмниці ѐк загроза 

трудовим правам працівників (за проектом Трудового кодексу України) // Актуальні проблеми вітчизнѐної яриспруденції. – 2017. – № 6. – С. 49-52. 7. Чабаненко М.М., Лежнюва Т.М. Правова 

природа врегуляваннѐ спору за участя судді (в контексті структури цивілістичного процесу) // Порівнѐльно-аналітичне право. – 2018. - №2. – С. 135-137. 8. Лежнюва Т.М., Палююва Я.С. Деѐкі новели 

щодо третіх осіб у вітчизнѐному цивілістичному процесі // Актуальні проблеми вітчизнѐної яриспруденції. – 2018. – № 3. – С. 76-80. 9. Лежнюва Т.М., Черноп’ѐтов С.В. Склад булінгу (цькуваннѐ) ѐк 

адміністративного правопорушеннѐ. Порівнѐльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 136–139. 10. Лежнюва Т.М., Черноп’ѐтов С.В. Функції присѐги в праві України. Актуальні проблеми вітчизнѐної 

яриспруденції. 2019. № 3. С. 12–15.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Відповідальний секретар приймальної комісії Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ в 2015-2016 роках 2. Т.в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 12.2015 по 08.2016 3. Заступник відповідального секретарѐ приймальної комісії Університету імені Альфреда Нобелѐ з 

03.2018 по 08.2019 4. Заступник завідувача кафедри права Університету імені Альфреда Нобелѐ з 09.2019 по теперешній час; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право» : Навчальний посібник / кол. авт. ; кер. авт. кол. 

канд. ярид. наук Т.М. Лежнюва. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 185 с.  2. Основи римського цивільного права: збірник завдань длѐ самостійної роботи / Кол. авт.: О.В. Пушкіна О.В., Т.М. Лежнюва, С.В. Несинова, Т.А. Тодорошко, Т.С. Чебикіна, С.В. Черноп’ѐтов. – Дніпро: 

Університет iмені Альфреда Нобелѐ, 2018. – 92 с. 3. Деліктне право: збірник завдань длѐ самостійної роботи *Електронний ресурс+ / О.В. Пушкіна, Т.М. Лежнюва, І.Б. Пробко та ін. *С.В. Черноп’ѐтов+; за заг. ред. Т.М. Лежнювої. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобелѐ, 2018. – 97 с. 4. Сімейне право: 

збірник завдань длѐ самостійної роботи *Текст+ : *навч. посіб.+ / *О. В. Пушкіна та ін.+ ; Ун-т ім. Альфреда Нобелѐ. - Дніпро : Акцент : Ун-т ім. Альфреда Нобелѐ, 2018. - 119 с. - Бібліогр.: с. 117-119.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво 

студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ 

освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ 

обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 

Керівництво науковоя роботоя студентів: 1. Артяхової О.В., Матѐш А.С. (Конкурс МОН з яридичних наук у 2017-2018 н.р., вихід у ІІ тур) 2. Біла А. (3 місце на Всеукраїнському конкурсі до 28-ї річниці незалежності України «НОВІТНа ІСТОРІа УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННа» (2018-2019 н.р.; 3) 

наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: 1. Корпоративне право: 

навчальний посібник / Пушкіна О.В., Несинова С.В., Лежнюва Т.М., Тодорошко Т.А., Пробко І.Б. – Дніпро: Університет iмені Альфреда Нобелѐ, 2017.- 260 с. 2. Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. Лежнювої Т.М., Смюсової В.Л. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 144 с Одноосібні монографії: 1. Санкції 

в трудовому праві України : Монографіѐ / Т.М. Лежнюва. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 236 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection: Наукові статті: 1. Лежнюва Т.М.Становленнѐ санкцій вітчизнѐного трудового права: середина ХІХ ст. – початок ХХ ст. // Право і суспільство. – 2015. – №1. – С. 98-103 2. Лежнюва Т.М. Історико-правова характеристика санкцій трудового права в Україні в міжвоюнний період (1917-1941 р.р.) // 

Jurnalul juridic national: teorie si practica / Национальный яридический журнал. – 2015. – № 1(11). – С. 115-119. 3. Лежнюва Т.М. Функціональний аналіз санкцій загальної дисциплінарної відповідальності // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 2-3. – Т.2. – С. 53-56. 4. Лежнюва 

Т.М., Тітова І.В. Тлумаченнѐ заповіту за цивільним законодавством України // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – Частина 1. – С. 57–63. 5. Лежнюва Т.М., Тітова І.В. Особливості підстав недійсності заповіту Право і суспільство. – 2017. – № 1. – Частина 1. – С. 57–63. 6. Лежнюва Т.М. Трудо-правові засоби 

охорони комерційної таюмниці ѐк загроза трудовим правам працівників (за проектом Трудового кодексу України) // Актуальні проблеми вітчизнѐної яриспруденції. – 2017. – № 6. – С. 49-52. 7. Чабаненко М.М., Лежнюва Т.М. Правова природа врегуляваннѐ спору за участя судді (в контексті структури 

цивілістичного процесу) // Порівнѐльно-аналітичне право. – 2018. - №2. – С. 135-137. 8. Лежнюва Т.М., Палююва Я.С. Деѐкі новели щодо третіх осіб у вітчизнѐному цивілістичному процесі // Актуальні проблеми вітчизнѐної яриспруденції. – 2018. – № 3. – С. 76-80. 9. Лежнюва Т.М., Черноп’ѐтов С.В. Склад 

булінгу (цькуваннѐ) ѐк адміністративного правопорушеннѐ. Порівнѐльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 136–139. 10. Лежнюва Т.М., Черноп’ѐтов С.В. Функції присѐги в праві України. Актуальні проблеми вітчизнѐної яриспруденції. 2019. № 3. С. 12–15.; 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у 

професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Член ГО «Українська асоціаціѐ фахівців трудового права»

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

44555, дата видачі 15.12.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №5/02-

Д від 15.12.2015, кафедра цивільно-

правових дисциплін

кандидат яридичних наук, диплом 

ДК 012224, дата видачі 28.03.2013, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

28.03.2013, спеціальність (12.00.05) 

Трудове право; право соціального 

забезпеченнѐ; 

Правознавство, 

Адміністративне право

Доцент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра технології 

органічних речовин та 

фармацевтичних 

препаратів

Сумісництво Лебідь Олег 

Сергійович

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Фармаціѐ, промислова фармаціѐ; 

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2007, Спеціальність: 

Хiмiчна технологiѐ органiчних 

речовин, Кваліфікаціѐ: інженер-

технолог, науковий співробітник, 

викладач ВНЗ; Диплом бакалавра 
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використаннѐм суміщеннѐ in situ вихідних компонентів // Кабат О.С., Черваков О.В., Ситар В.І. // ІІ МIЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІа «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННа ТА ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ» Львів (Україна), 2019. – С. 21. 2. Кобец, А.С. ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИа ДЛа ТаЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ // А.С. Кобец, О.С. Кабат, А.Д. Деркач, С.В. Зотов, К.В. Овчинников // МЕЖДУНАРОДНАа НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАа КОНФЕРЕНЦИа ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ И ТРИБОЛОГИа (ПОЛИКОМТРИБ-2019) 

Гомель (Баларусь), 2019. – С. 190.  3. Пікула, І. І., Визначеннѐ оптимальних технологічних параметрів при переробці прес порошків на основі фторопласта-4 // І. І. Пікула, О. С. Кабат // IX Міжнародна науково-технічна конференціѐ «ХІМІа ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Дніпро (Україна), 2019. С. 39. 4. Ситар, В.І. 

Полімерні композити на основі полівінілового спирту із біодеградуячими властивостѐми *Teкст+ / В.І. Ситар, O.С. Kaбат, К.М. Сухий // ІII Всеукраїнська наукова конференціѐ “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” Дніпро (Україна), 2019. С. 25-27. 5. Кабат, O.C. Визначеннѐ тиску 

при брикетуванні прес-матеріалів на основі ароматичних поліамідів *Teкст+ / O.С. Kaбат, В.І. Ситар, А.А. Жаріков // ІII Всеукраїнська наукова конференціѐ “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” Дніпро (Україна), 2019. С. 15-16.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) 

наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. 

Керівник науково-дослідної роботи: «Дослідженнѐ властивостей полімерного композиційного матеріалу на основі фторопласту» № 08/182324 (термін виконаннѐ 14.05.2018 р. - 31.05.2018 р.); 15) керівництво школѐрем, ѐкий зайнѐв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівнѐ): 1. Керівник переможцѐ (1 місце) Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

спрѐмуваннѐ в категорії "Інженерні науки" Клименка Сергіѐ, вихованцѐ КПНЗ "ЦЕНТУМ" Дніпровської райради Дніпропетровської області Наказ №15 від 09.02.2016 р. 2. Керівник переможцѐ (4 призове місто) на всеукраїнському науково-технічному конкурсі "INTEL EKO Україна 2017" Наказ №10 від 

03.01.2017; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Керівництво переможцем (Лашко Надіѐ Володимирівна) 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 

н.р. з галузі "Технічні науки" за напрѐмком "Хімічна технологіѐ і інженеріѐ" -  2. Керівництво переможцем (Богомаз Сергій Олександрович) 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з галузі "Технічні науки" за напрѐмком "Хімічна 

технологіѐ і інженеріѐ" -  3. Входжу у склад фахових експертів щорічного конкурсу проектів та стартапів «InnoDnipro» (з 01.05.2019 по теперішній час); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Технологічне 

обладнаннѐ хімічних виробництв” длѐ студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів" (ХМ) та 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” (ХМ) частина 2 / І.І. Начовний, А.М. Дудка, О.С. Кабат – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2017. – 70 с. 2. Методичні 

вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Технологічне обладнаннѐ хімічних виробництв” длѐ студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів" (ХМ) та 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” (ХМ) частина 1 / А.М. Дудка, І.І. Начовний, 

О.С. Кабат – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 58 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни “Технологічне обладнаннѐ хімічних виробництв” длѐ студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів"(ХМ) та 133 “Галузеве 

машинобудуваннѐ”(ХМ) Частина 2 / А.М. Дудка., І.І. Начовний, О.С. Кабат – Дніпро: ДВНЗ “УДХТУ”, 2017. – 49 с. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни “Технологічне обладнаннѐ хімічних виробництв” длѐ студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнаннѐ хімічних 

виробництв і підприюмств будівельних матеріалів" (ХМ) та 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” (ХМ) Частина 1 / І.І. Начовний, А.М. Дудка., О.С. Кабат – Дніпро: ДВНЗ “УДХТУ”, 2017. – 47 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ курсових і дипломних проектів (робіт) за темоя “Конструктивна розробка та 

розрахунок форматорів-вулканізаторів” длѐ студентів спеціальностей 7(8).05050315 "Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів" та 133 “Галузеве машинобудуваннѐ” / укл.: І.І. Начовний, В.І. Ситар, О.С. Кабат, - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 27 с. 6. Методичні вказівки до виконаннѐ 

лабораторних робіт з дисципліни “Технологічне обладнаннѐ длѐ виробництва виробів з пластмас та еластомерів” длѐ студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів"(МП) та 133”Галузеве машинобудуваннѐ”(МП) / І.І. Начовний, А.М. Дудка., 

О.С. Кабат – Дніпро: ДВНЗ “УДХТУ”, 2017. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ курсових проектів до виконан
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V.Ye. Nikolsky, A.V. Lobodenko, I.L. Reshetnyak / – Industrial Technology and Engineering. – Shymkent: SKSU named after M.Auezov, 2016. – № 2(19) – C. 43–52. Наукові статті: 1. Никольский В.Е. 

Комплексные исследованиѐ рециркулѐции с помощья эрлифтного эффекта в аппаратах погружного горениѐ / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко, И.Л. Решетнѐк // Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ».– Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 44 (1153). – С. 108–111. 2. Никольский В.Е. Разработка и исследование цельнометалической камеры сгораниѐ длѐ аппаратов погружного горениѐ / 

В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016 – № 1. – C. 59–65.  3. Никольский В.Е. Исследование химико-физических свойств воды, 

обработанной контактным способом нагрева / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 10(1182). – C. 153–157. 4. 

Никольский В.Е. Экспериментальные исследованиѐ погружных газовых нагревателей / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Современный научный вестник. Сериѐ: Технические науки. Физика. 

–Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2016. – № 17 (264). – С. 105–109.  5. Dubnytskyj V.I. PRACTICAL ASPECT OF ZONAL COMPETITION DIAGNOSTICS IN RETAIL // V.I. Dubnytskyj., A.V. Lobodenko, V.G. Babenko, 

Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Ukrainian State University of Chemical Technological, Dnipro, 2018. –1(7) – Р. 39-43 6. Никольский В.Е.  Термическое обезвреживание жидких радиоактивных отходов 

с применением аппаратов погружного горениѐ / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ.– Харків: НТУ «ХПІ», 2016 – №2 – С. 77–81.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1)   Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Методологічні основи проектуваннѐ машин длѐ переробки полімерних матеріалів» длѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за освітньо-професійноя програмоя «магістр» за спеціальністя 

133 «Галузеве машинобудуваннѐ» (МП) / Укл.: І.І. Начовний, І.М. Кузѐюв, А.М. Дудка, А.В. Лободенко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с. 2)   Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Розрахунок і конструяваннѐ машин та обладнаннѐ длѐ виробництва виробів з пластмас та еластомерів» длѐ 

студентів V курсу спеціальності «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів» (МП) / Укл.: І.І. Начовний, І.М. Кузѐюв,А.М. Дудка, А.В. Лободенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 24 с. 3)   Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з навчальної дисципліни 
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Гаркуша В.В. // Збірник матеріалів І Мііжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Напрѐми розвитку технологічних систем і логістики в АПВ", 11-12 квітнѐ 2019 р. – Харків. . – С. 55.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант з питань дослідженнѐ маркетингового середовища, актуальних питань рекламної діѐльності, розробки стратегії розвитку підприюмства та інших питань маркетингового напрѐму ТОВ "Дніпропетровське автотранспортне підприюмство 

11227" (з 2017 р.). Договір № 16923-

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

034560, дата видачі 28.03.2013, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/02-

Д від 28.03.2013, кафедра маркетингу 

та економічної кібернетики

кандидат економічних наук, 

диплом ДК 004135, Атестаційна 

колегіѐ, рішеннѐ № від 19.01.2012, 

спеціальність економіка та 

управліннѐ підприюмствами (За 

видами економічної діѐльності); 

Товарна інноваційна 

політика (16 годин), 

Аналітичний маркетинг (16 

годин), Товарознавство (48 

годин), Маркетингові 

дослідженнѐ (40 годин)

Доцент Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра фізичної хімії Суміщеннѐ Сухомлин 

Дмитро 

Андрійович

Стажуваннѐ у ПДАБА на кафедра хімії з дисциплін «Фізико-

хімічні основи теплотехнології», «Фізична хіміѐ», 

«Поверхневі ѐвища і дисперсні системи (Колоїдна хіміѐ)» . 

Довідка № 21-02.01/ 2017 від 27.02.2017 р. Період 12.12. 

2016 р. – 13.02.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф. Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1985, 

Спеціальність: технологіѐ 

електрохімічнихвиробництв, 

Кваліфікаціѐ: інженера, хіміка-

технолога

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

фізична хіміѐ; Науковий ступінь: 

кандидат хімічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.05 - 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Электроосаждение сплавов Zn-

Mn и многослойных покрытий на 

их основе

основні публікації за напрѐмом: 1. A Study of the Corrosion Resistance of Pump–Compressor Pipes with a Diffusion Zinc Coating under the Complicated Conditions of Gas-Producing Wells *Text+ / Proskurkin 

E.V., Sukhomlin D.A.// Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2017.–53(7), Р. 1288-1294. https://doi.org/10.1134/S2070205117070140

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. A Study of the Corrosion Resistance of Pump–Compressor Pipes with a Diffusion Zinc Coating under the Complicated 

Conditions of Gas-Producing Wells *Text+ / Proskurkin E.V., Sukhomlin D.A.// Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2017.–53(7), Р. 1288-1294. https://doi.org/10.1134/S2070205117070140; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Декан факультету технології нерганічних речовин з 15.11.2013 р. і по теперішній час.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим 

гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та 

Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Заступник голови конкурсної комісії І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, жовтень 2018 р. - січень 2019 р. (Наказ ДВНЗ УДХТУ № 120-аг від 29.09.2018 р.). 2. Заступник голови конкурсної комісії з 

проведеннѐ ІІ етапу Конкурсу зі спеціальності «Хімічні технології та інженеріѐ», березень 2018 року (Наказ № 262 від 19.12.2017 р.) 3. Член оргкомітетуз проведеннѐ І етапу Всеукраїнської студентськох олімпади з дисциплін загальноосвітніх кафедр , січень-лятий 2018 р. (Наказ № 263 від 20.12.2017 р.) 4. Член 

апелѐційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хіміѐ», ѐка проходила 19-22 квітнѐ 2016 р. (Наказ ДВНЗ УДХТУ № 292 від 03.12.2015 р.).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект лекций (МУ №3490-2) длѐ иностранных студентов-

бакалавров специальности 161 «Химическаѐ технологиѐ и инженериѐ». Дисциплина «Физическаѐ химиѐ». Разделы: «Растворы», «Электрохимиѐ». Часть 2. / Сост.: Д.В. Гиренко, Д.А. Сухомлин. – Дніпро: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 83 с. 2. Методичні вказівки № 3626 длѐ виконаннѐ індивідуальних завдань 

(довідкові дані) з курсів «Фізична хіміѐ», «Фізична хіміѐ в екології», «Фізична і колоїдна хіміѐ», «Фізико-хімічні основи теплотехнології» длѐ студентів спеціальностей: 101 "Екологіѐ", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудуваннѐ", 144" Теплоенергетика", 151 "Автоматизаціѐ та комп`терно-

інтегровані технології", 161 "Хімічні технології та інженеріѐ", 162 "Біотехнології та біоінженеріѐ", 181 "Харчові технології", 186 "Видавництво та поліграфіѐ", 266 "Фармаціѐ". Укладачі: Д.А. Сухомлин, Д.В. Гиренко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016.– 56 с. 3. Конспект лекций (МУ № 3490) длѐ иностранных студентов-

бакалавров направлениѐ подготовки 6.051301 «Химическаѐ технологиѐ и инженериѐ». дисциплина «Физическаѐ химиѐ». Разделы «Химическаѐ термодинамика», «Химические и фазовые равновесиѐ». Часть - 1. / Сост.: Д.В. Гиренко, Д.А. Сухомлин. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2016. - 110 с.; 20) досвід 

практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 1. Науково-педагогічний стаж – 22 роки, загальний – 34 роки.

"Фізична хіміѐ" - 24 год., 

«Поверхневі ѐвища і 

дисперсні системи (Колоїдна 

хіміѐ)» - 8 год.

Декан Факультет фармації 

та біотехнології

Основне місце 

роботи

Лебідь Олег 

Сергійович

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Фармаціѐ, промислова фармаціѐ; 

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

органічної хімії; Науковий 

ступінь: кандидат хімічних наук, 

Наукова спеціальність: 02.00.03 - 

Органічна хіміѐ, Тема дисертації: 

Реакції переамінуваннѐ 1-алкіл-3-

(алкіл)амінопірол-2,5-діонів

Декан Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Основне місце 

роботи

Сухомлин 

Дмитро 

Андрійович

Стажуваннѐ у ПДАБА на кафедра хімії з дисциплін «Фізико-

хімічні основи теплотехнології», «Фізична хіміѐ», 

«Поверхневі ѐвища і дисперсні системи (Колоїдна хіміѐ)» . 

Довідка № 21-02.01/ 2017 від 27.02.2017 р. Період 12.12. 

2016 р. – 13.02.2017 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф. Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1985, 

Спеціальність: технологіѐ 

електрохімічнихвиробництв, 

Кваліфікаціѐ: інженера, хіміка-

технолога

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

фізична хіміѐ; Науковий ступінь: 

кандидат хімічних наук, Наукова 

спеціальність: 02.00.05 - 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Электроосаждение сплавов Zn-

Mn и многослойных покрытий на 

их основе

основні публікації за напрѐмом: 1. A Study of the Corrosion Resistance of Pump–Compressor Pipes with a Diffusion Zinc Coating under the Complicated Conditions of Gas-Producing Wells *Text+ / Proskurkin 

E.V., Sukhomlin D.A.// Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2017.–53(7), Р. 1288-1294. https://doi.org/10.1134/S2070205117070140

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. A Study of the Corrosion Resistance of Pump–Compressor Pipes with a Diffusion Zinc Coating under the Complicated 

Conditions of Gas-Producing Wells *Text+ / Proskurkin E.V., Sukhomlin D.A.// Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2017.–53(7), Р. 1288-1294. https://doi.org/10.1134/S2070205117070140; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Декан факультету технології нерганічних речовин з 15.11.2013 р. і по теперішній час.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим 

гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та 

Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Заступник голови конкурсної комісії І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, жовтень 2018 р. - січень 2019 р. (Наказ ДВНЗ УДХТУ № 120-аг від 29.09.2018 р.). 2. Заступник голови конкурсної комісії з 

проведеннѐ ІІ етапу Конкурсу зі спеціальності «Хімічні технології та інженеріѐ», березень 2018 року (Наказ № 262 від 19.12.2017 р.) 3. Член оргкомітетуз проведеннѐ І етапу Всеукраїнської студентськох олімпади з дисциплін загальноосвітніх кафедр , січень-лятий 2018 р. (Наказ № 263 від 20.12.2017 р.) 4. Член 

Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 

004822, дата видачі 20.06.2002, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №3/9-Д 

від 20.06.2002, кафедра фізична хіміѐ

кандидат хімічних наук, диплом КН 

001206, дата видачі 21.01.1993, 

Вища атестаційна комісіѐ України, 

рішеннѐ №5 від 21.01.1993; 

"Фізична хіміѐ" - 24 год., 

«Поверхневі ѐвища і 

дисперсні системи (Колоїдна 

хіміѐ)» - 8 год.

Декан Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Основне місце 

роботи

Левчук Ігор 

Леонідович

"ДВНЗ Національній гірничий університет, кафедра 

автоматизації та комп’ятерних систем. Стажуваннѐ в період 

з 15 груднѐ 2015 р. по 15 лятого 2016 р. з дисциплін 

«Автоматизовані системи керуваннѐ технологічними 

процесами», «Мікропроцесорні та програмні засоби 

автоматизації», «Програмуваннѐ засобів АСКТП». Наказ 

ДВНЗ УДХТУ про направленнѐ на стажуваннѐ №596-К від 

01.12.15. Довідка про стажуваннѐ №1/23-190 від 15.02.16"

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1999, Спеціальність: 

Автоматизоване управліннѐ 

технологічними процесами і 

виробництвами, Кваліфікаціѐ: 

спеціаліста автоматизації та 

комп'ятерно-інтегрованих технологій

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

автоматизаціѐ процесів 

керуваннѐ, Тема дисертації: 

Оптимальне керуваннѐ процесом 

каталітичного риформінгу при 

отриманні високооктанового 

компонента бензину

основні публікації за напрѐмом: 1. Levchuk, I. Iterative-connectionist identification of mathematical models of chemical technology processes / I. Levchuk, A. Shut // Metallurgi caland Mining Industry. – 2015. 

– №2. – P. 282-286 (SCOPUS, електронне виданнѐ, http://www.metaljournal.com.ua/MMI-2015-No2/) 2. Levchuk, I. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation 

of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, N 2 (84). 

– P. 38-44. – DOI: 10.15587/1729-4061.2016.85372. (Наукометрична база Scopus). 1. Левчук И.Л. Моделирование парожидкостного равновесиѐ при подвижном управлении процессами ректификации 

/ А.Р. Шейкус, И.Л. Левчук, В.а. Тришкин, В.И. Корсун // Вестник НТУ "ХПИ". Сериѐ: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2016. – № 44 (1216). – С. 87 – 100.(фахове виданнѐ). 2. 

Левчук И.Л. Управление процессом ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий с двумѐ степенѐми свободы *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин // 

Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2017. – №1. – С. 60 – 72.(фахове виданнѐ). 3. Левчук И.Л. Принципы интеграции специального программного обеспечениѐ информационно 

управлѐящих систем в современные SCADA системы. / И.Л. Левчук, Е.В. Белоброва, В.И. Корсун // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітрѐних сил 

імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 5 (130). – С. 141 - 144. (фахове виданнѐ). 4. Левчук И.Л. Управление процессом каталитического риформинга путем оптимального распределениѐ температур на 

входах реакторов / И.Л. Левчук // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков. – 2015. – №2/4 (22). – С. 56-60. (фахове виданнѐ). 5. Левчук И.Л. Способ управлениѐ процессом 

ректификации с помощья распределенных управлѐящих воздействий / И.Л. Левчук, А.Р. Шейкус, В.а. Тришкин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серіѐ: 

Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2015. – №14 (1123). – С. 100-105. (фахове виданнѐ). 6) Левчук И.Л. Управление процессом ректификации с использованием подвижных 

управлѐящих воздействий с двумѐ степенѐми свободы *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2017. – №1. – С. 60 – 72. (фахове 

виданнѐ).

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: "1. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Теоріѐ інформації» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051001 «Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальні технології» // Укл.: Г.І. Манко, І.Л. Левчук. - Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2015. – 33 с.  2. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Основи комп’ятерно-інтегрованого управліннѐ» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.050202 «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» // Укл.: Г.І. Манко, І.Л. Левчук. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 56 с. 3. 

Методичні вказівки з дипломного проектуваннѐ систем автоматизації вибухонебезпечних виробництв // Укл.: Г.І. Манко, К.О. Довгопола, І.Л. Левчук. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 60 с."; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Levchuk, I. Iterative-connectionist identification of mathematical models of chemical technology processes / I. Levchuk, A. Shut // Metallurgi caland Mining Industry. – 2015. – №2. – P. 282-286 (SCOPUS, електронне виданнѐ, 

http://www.metaljournal.com.ua/MMI-2015-No2/) 2. Levchuk, I. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, N 2 (84). – P. 38-44. – DOI: 10.15587/1729-4061.2016.85372. (Наукометрична база Scopus).; 1. Левчук И.Л. Моделирование парожидкостного равновесиѐ при подвижном управлении процессами ректификации / А.Р. Шейкус, И.Л. Левчук, В.а. Тришкин, В.И. Корсун // 

Вестник НТУ "ХПИ". Сериѐ: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2016. – № 44 (1216). – С. 87 – 100.(фахове виданнѐ). 2. Левчук И.Л. Управление процессом ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий с двумѐ степенѐми свободы *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. 

Левчук, В. а. Тришкин // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2017. – №1. – С. 60 – 72.(фахове виданнѐ). 3. Левчук И.Л. Принципы интеграции специального программного обеспечениѐ информационно управлѐящих систем в современные SCADA системы. / И.Л. Левчук, Е.В. Белоброва, В.И. 

Корсун // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітрѐних сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 5 (130). – С. 141 - 144. (фахове виданнѐ). 4. Левчук И.Л. Управление процессом каталитического риформинга путем оптимального распределениѐ температур на 

входах реакторов / И.Л. Левчук // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков. – 2015. – №2/4 (22). – С. 56-60. (фахове виданнѐ). 5. Левчук И.Л. Способ управлениѐ процессом ректификации с помощья распределенных управлѐящих воздействий / И.Л. Левчук, А.Р. Шейкус, В.а. Тришкин // 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серіѐ: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2015. – №14 (1123). – С. 100-105. (фахове виданнѐ). 6) Левчук И.Л. Управление процессом ректификации с использованием подвижных управлѐящих воздействий с 

двумѐ степенѐми свободы *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2017. – №1. – С. 60 – 72. (фахове виданнѐ).; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Расчет характеристик парожидкостного питаниѐ при подвижном управлении процессами ректификации *Текст+ / А. Р. Шейкус, И. Л. Левчук, В. а. Тришкин // Матеріали ІI Всеукраїнської науково-технічної 

конференції з міжнародноя участя «Комп‘ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем» (КМОСС-2016) (Дніпро, ДВНЗ «УДХТУ», 1 – 3 листопада 2016 р.) – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2016. – С. 263 – 264. 2. Моделирование парожидкостного равновесиѐ при подвижном управлении процессами 

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

044058, дата видачі 29.09.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4/02-

Д від 29.09.2015, кафедра 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 019414, дата видачі 17.01.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

17.01.2014, спеціальність 

автоматизаціѐ процесів керуваннѐ; 

1. Автоматизовані системи 

керуваннѐ технологічними 

процесами (АСКТП) - 72 год; 

2. Програмуваннѐ засобів 

АСКТП- 56 год.

Декан Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Основне місце 

роботи

Овчаров 

Валерій 

Іванович

ДВНЗ УДХТУ. Отриманнѐ вченого званнѐ професора по 

кафедрі хімії та технології переробки еластомерів. Атестат 

12ПР № 009992 від 22.12.2014р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: ДХТІ ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1974, 

Спеціальність: Технологіѐ гуми, 

Кваліфікаціѐ: Інженер-хімік-технолог

Вчене званнѐ: Професор по 

кафедрі хімії та технолгії 

переробки еластомерів; 

Науковий ступінь: доктор 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: Науково-технічні 

основи розробки еластомерних 

композицій на основі діюнових 

каучуків з органічними 

похідними кислот фосфору

основні публікації за напрѐмом: Ovcharov, V.I. The Use of Heat-treated Rice Husks as Elastomeric Compositions Fillers / V.I. Ovcharov, К.М. Sukhyy, L.А. Sokolova, V.L. Kalinyuk, O.A. Tertyshnyy, L.R. Yusupova, 

E.A. Belyanovskaya // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. –№ 3. – pp. 79–89. "Овчаров, В.І. Оцінка можливості використаннѐ вторинної мінеральної сировини виробництва сонѐшникової 

олії у складах еластомерних композицій / Овчаров В.І., Ясупова Л.Р., Мурашевич Б.В., Торопін М.В. // Питаннѐ хімії та хімічної технології 2019 – № 2 – С.99-105 Наукові статті: 1.                  Овчаров, В.І. 

Ефективність четвертинних амоніювих солей в бінарних системах з іншими прискорявачами вулканізації полідіюнів / В.І. Овчаров, Л.О. Соколова, W.M. Rzymski, В.К. Грищенко // Полімерний журнал. 

– 2014. – Т. 36, № 1. – С. 85–90. 2.                  Овчаров, В.І. Властивості еластомерних композицій за наѐвності кремній вуглецевого наповнявача з біосировини / В.І. Овчаров, Л.О. Соколова, Д.В. Гура, 

П.Г. Сорока // Вопр. химии и хим. технологии. – 2014. –№ 1. – С. 61–65. 3.                  Овчаров, В.І. Сполуки з кватерізованим атомом нітрогену на основі біосировини в процесах сірчаної вулканізації 

полідіюнів / В.І. Овчаров, Л.О. Соколова, О.В. Охтіна, В.К. Грищенко, А.В. Баранцова // Полімерний журнал. – 2014. – Т. 36, № 2. – С. 199–206. 4.                  Гура Д.В. К оценке свойств эластомерных 

композиций, наполненных гибридным наполнителем / Д.В. Гура, Л.А. Соколова, В.И. Овчаров, П.И. Сорока // Каучук и резина. – 2014. - № 3. – С. 20-21. 5.                  Овчаров, В.И. Эластомерные 

композиции с диоксидом кремниѐ из рисовой шелухи / В.И. Овчаров, Л.А. Соколова, Л.Р. Ясупова, О.А. Тертышный // Вопр. химии и хим. технологии. – 2016. – № 5, 6. – С. 87-92. 6.                  

Овчаров, В.І. Властивості полідіюнів за наѐвності четвертинних амоніювих солей з сировини рослинного походженнѐ ѐк активаторів вулканізації / В.І. Овчаров, Л.О. Соколова, Л.Р. Ясупова, 

В.К. Грищенко, А.В. Баранцова // Полімерний журнал. – 2017. – Т. 39, № 4. – С. 260-270.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ дипломного проекту за розділом «Теплотехнічні розрахунки» та самостійної роботи з дисципліни «Основи проектуваннѐ виробництв із гуми» длѐ студентів 5-6 курсів усіх форм навчаннѐ за 

спеціальністя 7.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» / Укл.: Я.Р. Ебіч, Я.В. Юмельѐнов, В.І. Овчаров. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 49 с. 2. Роздавальний матеріал до лекцій з дисципліни «Розрахунок, конструяваннѐ та технологіѐ виробництва 

гумотехнічних виробів і взуттѐ» длѐ студентів 5-6 курсів усіх форм навчаннѐ за спеціальністя 7.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» (технологічні схеми виробництва ) / Укл.: Я.Р. Ебіч, В.І. Овчаров. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 32 с. 3. Методичні 

вказівки до практичних занѐть, індивідуальних завдань з курсу «Основи пошуку науково-технічної інформації» длѐ студентів IV курсу денної форми навчаннѐ спеціальності 6.05130107 – Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів; освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укл.: 

В.І. Овчаров, Л.О. Соколова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 41 с. 4. Методичні вказівки до практичних занѐть, індивідуальних та контрольних завдань з курсу «Основи наукових досліджень» длѐ студентів IV курсу денної форми навчаннѐ та студентів IV – V курсів заочної форми навчаннѐ спеціальності 

6.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» / Укл.: В.І. Овчаров, Л.О. Соколова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 40 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Хімічна технологіѐ гумотехнічних виробів та взуттѐ» длѐ студентів IV – V курсів 

усіх форм навчаннѐ спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» спеціалізаціѐ «Хімічна технологіѐ» вибірковий блок «Хімічні технології переробки   6.. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних занѐть з дисципліни «Хімічна технологіѐ гумотехнічних виробів та взуттѐ» длѐ студентів IV-V курсів 

усіх форм навчаннѐ спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» спеціалізаціѐ «Хімічна технологіѐ» вибірковий блок «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» / Укл. Я.М. Ващенко, Я.Р. Ебіч, В.І. Овчаров – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 28с. 7.. Методичні вказівки та 

тематика курсової роботи з дисципліни «Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень» за освітнім рівнем «Магістр» длѐ студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» вибірковий блок «Хімічні технології еластомерних матеріалів» / Укл. В.І. Овчаров, Л.О. Соколова, Я.М.Ващенко. – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 26с.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Член редакційної колегії журналу «Наука. Технології. Іновації».; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: Ovcharov, V.I. The Use of Heat-treated Rice Husks as Elastomeric Compositions Fillers / V.I. Ovcharov, К.М. Sukhyy, L.А. Sokolova, V.L. Kalinyuk, O.A. Tertyshnyy, L.R. Yusupova, E.A. Belyanovskaya // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. –№ 3. – pp. 79–89. "Овчаров, В.І. Оцінка 

можливості використаннѐ вторинної мінеральної сировини виробництва сонѐшникової олії у складах еластомерних композицій / Овчаров В.І., Ясупова Л.Р., Мурашевич Б.В., Торопін М.В. // Питаннѐ хімії та хімічної технології 2019 – № 2 – С.99-105 "; Наукові статті: 1.                  Овчаров, В.І. Ефективність 

четвертинних амоніювих солей в бінарних системах з іншими прискорявачами вулканізації полідіюнів / В.І. Овчаров, Л.О. Соколова, W.M. Rzymski, В.К. Грищенко // Полімерний журнал. – 2014. – Т. 36, № 1. – С. 85–90. 2.                  Овчаров, В.І. Властивості еластомерних композицій за наѐвності кремній 
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«Університетська книга». Міжнародна наукометрична база: Emerging Sources Citation Index (Web of Science). – 2015. – №1. – С. 231-239 Наукові статті: 1. Чуприна Н.М. Застосуваннѐ механізму 

державно – приватного партнерства / Н.М. Чуприна // ПРОМЕТЕЙ регіональний збірник наукових праць з економіки № 2(44) 2014. – С. 98 – 102 2. Чуприна Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННа 

ХІМІЧНИХ ПІДПРИЮМСТВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА / Н.М. Чуприна // Економічний форум. – Луцьк, 2015. – № 4. – С.354 – 361. 3. Чуприна Н.М. ПРЕДПОСЫЛКИ И 

СУЩНОСТЬ ВЫаВЛЕНИа ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ЭКОНОМИКЕ / Н.М. Чуприна // Журнал «Baltic Journal of Economic Studies», Volume 2 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016, P. 

189 - 194. 4. Чуприна Н.М. Маркетингові дослідженнѐ переваг вибору соку в м. Дніпропетровськ / Н.М. Чуприна, А.Я. Лепеха // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 118 – 124. (Index Copernicus) 5. Чуприна Н.М. Сучасний стан і перспективи інноваційної привабливості промислових підприюмств 

України / Н.М. Чуприна, С.В. Дзяба // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ – Дніпро, 2017. – № 1(5). – C. 80-85. 6. Chupryna, N. The classification factors of participating States in the implementation of 

environmental projects *Text+ / N. Chupryna, M. Kovalova // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро, 2018. – № 2(8). – С. 50-55. (Index Copernicus) 7. Чуприна Н.М. Комплексний підхід до вивченнѐ 

технічного сервісу машин агропромислового комплексу / Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В. // «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». - № 15. - 

Харків. – С. 248-254. ISSN 2311-441X 8. Гаювський В.В. Дослідженнѐ закономірностей формуваннѐ транспортних послуг / Гаювський В.В., Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В. // «Технічний 

сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». - № 16. - Харків. – С. 6-15. ISSN 2311-441X

8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми "Визначеннѐ оптимального варіанту логістичних потоків підприюмств хімічної промисловості" № 57/160499, за д. р. 0116U001714 (термін виконаннѐ 01.2016 р. – 12.2018 р.) 2. Відповідальний виконавець наукової 

теми "Визначеннѐ оптимального варіанту логістичних потоків підприюмств хімічної промисловості" № 57/190599, за д. р. 0119U002320 (термін виконаннѐ 01.2019 р. – 12.2021 р.) 3. Член редакційної колегії фахового виданнѐ України: «Економічний вісник» УДХТУ, м. Дніпро (ISSN 2415-3974) (дійсний член).; 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Декан економічного факультету з вереснѐ 2010 року і по теперішній час.; 2) 

наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Колесніков В.П., Чуприна Н.М., Гаркуша В.В., Кучкова О.В. Науковий твір «Інвестиційна 

привабливість транспорту в Україні» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 92774 09.10.2019 2. Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В. Науковий твір «Комплексний підхід до вивченнѐ технічного сервісу машин агропромислового комплексу» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 

92772 09.10.2019 3. Колесніков В.П., Чуприна Н.М., Гаркуша В.В., Кучкова О.В. Науковий твір «Міжнародний досвід побудови транспортно-логістичних центрів та перспективи длѐ України» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 92773 09.10.2019 4. Кучкова О.В., Чуприна Н.М., Колесніков В.П., 

Гаркуша В.В., Науковий твір «Транспортні перевезеннѐ, ѐк базовий сегмент транзитного потенціалу Дніпропетровського регіону» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 91929 28.08.2019 5. Гаювський В.В., Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В., Кучкова О.В. Науковий твір «Дослідженнѐ 

закономірностей формуваннѐ транспортних послуг» / Свідоцтво про реюстрація авторського права № 92822 20.11.2019; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection: 1. Чуприна Н.М. ЕКОМАРКЕТИНГ У ДІаЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЮМСТВА / Н.М. Чуприна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга». Міжнародна наукометрична база: Emerging Sources Citation Index (Web of Science). – 2015. – №1. – С. 231-239; Наукові 

статті: 1. Чуприна Н.М. Застосуваннѐ механізму державно – приватного партнерства / Н.М. Чуприна // ПРОМЕТЕЙ регіональний збірник наукових праць з економіки № 2(44) 2014. – С. 98 – 102 2. Чуприна Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННа ХІМІЧНИХ ПІДПРИЮМСТВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПАРТНЕРСТВА / Н.М. Чуприна // Економічний форум. – Луцьк, 2015. – № 4. – С.354 – 361. 3. Чуприна Н.М. ПРЕДПОСЫЛКИ И СУЩНОСТЬ ВЫаВЛЕНИа ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ЭКОНОМИКЕ / Н.М. Чуприна // Журнал «Baltic Journal of Economic Studies», Volume 2 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija 

Publishing”, 2016, P. 189 - 194. 4. Чуприна Н.М. Маркетингові дослідженнѐ переваг вибору соку в м. Дніпропетровськ / Н.М. Чуприна, А.Я. Лепеха // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 118 – 124. (Index Copernicus) 5. 

Чуприна Н.М. Сучасний стан і перспективи інноваційної привабливості промислових підприюмств України / Н.М. Чуприна, С.В. Дзяба // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ – Дніпро, 2017. – № 1(5). – C. 80-85. 6. Chupryna, N. The classification factors of participating States in the implementation of environmental 

projects *Text+ / N. Chupryna, M. Kovalova // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро, 2018. – № 2(8). – С. 50-55. (Index Copernicus) 7. Чуприна Н.М. Комплексний підхід до вивченнѐ технічного сервісу машин агропромислового комплексу / Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В. // «Технічний сервіс 
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основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Фреймові структури представленнѐ знань. Сучасні тенденції мовної практики Тези доповіді міжнародної конференції Дніпропетровськ, 2011 

Ходоренко Г.В., Ващенко В.С., Рутц О.В. 2. «Нейронные сети формированиѐ ментальных репрезентаций (на материале антропонимных единиц) Філологічні науки, ч.ІІІс.1516 Дніпропетровськ, 

«Літограф», 2011,Ходоренко Г.В.Ващенко В.С.Рутц О.В. 3. К проблеме полипарадигмальности подходов и методик в обучении иностранному ѐзыку . Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції ”Лінгвістичні та лінгво культурологічні аспекти навчаннѐ іноземних студентів у вищих нав чальних закладах України“. Збірник творчих праць студентів- іноземців. ДНУ, 2012, Ващенко 

В.С. Михайлова А.С.Рутц О.В.Ходоренко Г.В. 4. К проблеме полипарадигмальности подходов и методик в обучении иностранному ѐзыку . Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції ”Лінгвістичні та лінгво культурологічні аспекти навчаннѐ іноземних студентів у вищих нав чальних закладах України“. Збірник творчих праць студентів- іноземців. ДНУ, 2012, Ващенко 

В.С. Михайлова А.С.Рутц О.В.Ходоренко Г.В. 5. Ващенко В.С. Реализациѐ метонического переноса значениѐ в названиѐх КВН / В.С.Ващенко // Научный вестник Международного гуманитарного 

университета, вып. – Одесса, 2017 – с. 24-28. 6. Ващенко В.С. Найменуваннѐ КВК: питаннѐ семантики / В.С.Ващенко - Запоріжжѐ, 2018 7. Общетеоретическиевопросы номинации: подходы к 

изучения наименований / Ващенко В.С. // Кропивницький збірник Південний архів" №71 - Кропивницьк, 2017 8. Ващенко В.С. Semantic aspect of names of group of people / Ващенко В.С. // 4 

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво призерами I туру Всеукраїнської студентської олімпіади: 2015р. Великий Владислав(1-АВП) - ІІ місце(Наказ № 289 від 24.09.14); 2016 р. Павленко Ювген(1-Мен-23) - І місце(Наказ № 230 від 

18.09.15); 2017 р. Жданкін Антон(1-ТВМС-82) -ІІІ місце (Наказ № 317 від 29.12.16); 2018 р. Панфілова Олександра (1-БТ-26) - І місце(Наказ № 263 від 20.12.17).; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: "1. Навчальний термінологічний англо-український словник з хімічних та косметичних добавок длѐ студентів немовних вузів; Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016; 34 с. 

Савченко О.В., Ващенко В.С. "; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Наукові статті: 1. Фреймові структури представленнѐ знань. Сучасні тенденції 

Англійська мова(за 

професійним спрѐмуваннѐм) 

500 год

Викладач Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

інформаційних систем

Основне місце 

роботи

Кодола Галина 

Миколаївна

Стажуваннѐ ДВНЗ «Національний гірничий університет», 

каф. системного аналізу і управліннѐ,  з 01 листопада 2017 

року по 30 квітнѐ 2018 року  відповідно до наказу про 

направленнѐ на стажуваннѐ від “26” жовтнѐ 2017 року № 

484-к; довідка про підсумки стажуваннѐ, реюстраційний 

номер 1/23-460, НТУ «Дніпровська політехніка»

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний технічний університет 

залізничного транспорту, Рік 

закінченнѐ: 2000, Спеціальність: 

7.080202, Прикладна математика, 

Кваліфікаціѐ: інженер математик

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Гаркуша И. Н., Кодола Г. Н. Метод выделениѐ сельскохозѐйственных полей по данным спутника Landsat-8 // Зб. наук. праць НГУ. – Д.: Державний 

навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015. – № 47. – С. 27-35. 2. Дубовик Т. Н., Кодола Г. Н., Волынец Н.С. Настройка модели обучениѐ с параметрической адаптацией *Текст+ // 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» – 2015. – № 36(1145)2015. – Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – С. 42-46. 3. Косолап А.І., Кодола Г.М. Оптимізаціѐ в задачах лінійного розкроя матеріалів // 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» – 2016. – № 44(1216). – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 57-67. doi:10.20998/2411-0558.2016.44.05 4. Кодола Г.М. Побудова технологічної матриці 

варіантів лінійного розкроя *Текст+ //Г.М. Кодола, Б.Ю. Рогоза // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» – 2017. – № 23(1245). – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 111-116, doi:10.20998/2413-

4295.2017.23.18 5. Косолап А.І. Ефективний метод оптимізації в задачах лінійного розкроя матеріалів *Текст+ // А.І. Косолап, Г.М. Кодола // Математичне моделяваннѐ: Науковий журнал. – 

Кам’ѐнське: ДДТУ, 2018. – № 1(38). – С. 12-21, doi: 10.31319/2519-8106.1(38)2018.128942 6. Кодола, Г. М. Автоматизоване тестуваннѐ веб-додатків з різнорівневоя архітектуроя / Г. М. Кодола, Н. С. 

Волинець, І. В. Сербулова // Вісник НТУ «ХПІ», Серіѐ: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 5 (1330). – С. 91-100. – doi:10.20998/2413-4295.2019.05.12.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в інфраструктурі ринку» студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ спеціаліст, магістр, спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології» 

спеціалізації «Інформаційні управлѐячі системи та технології», денної та заочної форми навчаннѐ / Укл.: Кодола Г.М., Волинець Н.С. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 22 с. 2. Методичні длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ РИНКУ» длѐ студентів освітньо-

кваліфікаційного рівнѐ спеціаліст, магістр, за спеціальністя 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології», спеціалізаціѐ «Інформаційні управлѐячі системи та технології», денної та заочної форм навчаннѐ/ Укл. Г.М Кодола, Д. О. Дубовик. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 87 с. 3. Методичні 

вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Комп’ятерна графіка» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Н. С. Волинець, Г. М. Кодола – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 31 с. 4. 

Методичні до самостійної роботи з дисципліни “ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЯТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННа” длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр, за спеціальністя 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології», спеціалізаціѐ «Комп’ятерні науки», денної та заочної форм навчаннѐ/ Укл. Г.М 

Кодола, Н.С. Волинець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 25 с. 5. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Технології комп’ятерного проектуваннѐ» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐм підготовки 6.050101 «Комп’ятерні науки» денної та 

заочної форми навчаннѐ / Укл. Г. М. Кодола, Н. С. Волинець – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 50 с. 6. Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ РИНКУ» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ магістр, за спеціальністя 122 

«Комп’ятерні науки та інформаційні технології», спеціалізаціѐ «Інформаційні управлѐячі системи та технології», денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. Г.М Кодола, Н.С. Волинець. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «ОПЕРАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр, напрѐм 6.050101122 «Комп’ятерні науки», денної та заочної форм навчаннѐ/ Укл. Н.С. Волинець, Г.М. Кодола – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 52 с. 8. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «ОБ’ЮКТНО-

ОРІЮНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННа» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.050101 (спеціальність 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології») / Укл. Г.М Кодола, Н.С. Волинець. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 68 с. 9. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Логічне та функціональне 

програмуваннѐ» за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр», длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології» / Укл.: Н.С. Волинець, Г.М. Кодола. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 43 с. 10. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «WEB-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-

ДИЗАЙН» за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр», длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології» (частина 1) / Укл. Н.С. Волинець, Г.М Кодола. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 48 с. 11. Робоча програма переддипломної практики за освітньо-професійноя програмоя 

«Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки» / Укл.: Г.М. Кодола, Н.С. Волинець. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 31 с. 12. Робоча програма проектно-технологічної практики за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки» / Укл.: Г.М. 

Кодола, Н.С. Волинець. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 31 с. 13. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Крос-платформне програмуваннѐ» за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр», длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології» / Укл.: Г.М. 

Кодола, Н.С. Волинець. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 44 с. 14. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННа» за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр»,длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні 

"1 Інформаційні технології в 

інфраструктурі ринку (16 год.) 

2. Технології комп’ятерного 

проектуваннѐ (16 год.) 3. 

Об’юктно-оріюнтоване 

програмуваннѐ (48 год.) 4. 
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програмуваннѐ (16 год) 5. 
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Основне місце 

роботи

Плис Михайло 

Михайлович

1) Національна металургійна академіѐ України;, кафедра 

безпеки життюдіѐльності. Стажуваннѐ в період з 07.03.2012 

р. по 08.10.2012 року (наказ № 117-К від 13.03.2012) за 

темоя «Захист населеннѐ в надзвичайних ситуаціѐх». 

Програма стажуваннѐ з дисциплін «Цивільний захист» та 

«Безпека жттюдіѐльності» та звіт про її виконаннѐ. 2) 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та БЖД 

Дніпропетров-ської області. Стажуваннѐ в період з 15.12. 

2015. до 15.06.2016 року (наказ № 596-К від 01.12.2015 року) 

за темоя «Роль цивільного захисту в системі управліннѐ 

безпекоя життюдіѐльності».  Програма стажуваннѐ з 

дисциплін «Цивільний захист» та «Безпека життюдіѐльності» 

та звіт про її виконаннѐ. Довідка № 995/01-1 від 15.06.2016 

року.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 

історіѐ України, Кваліфікаціѐ: 

історика, викладача історії та 

суспільствознавства

Викладач Економічний 

факультет

Кафедра 

підприюмництва, 

організації 

виробництва та 

теоретичної і 

прикладної економіки

Основне місце 

роботи

Рубан Оксана 

Володимирівна

Національна металургійна академіѐ України довідка про 

підсумки науково-педагогічного стажуваннѐ за 

дисциплінами ""Економіка праці та соціально-трудові 

відносини"", ""Макро- та мікроекономіка"", ""Економічна 

теоріѐ"", ""Правознавство"", ""Право"", ""Договірне право"", 

""гроші та кредит"" 11.03.19-13.05.19 р.,  реюстраційний № 

203/6

Диплом спеціаліста видано 

закладом: український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1997, Спеціальність: 

економіка підприюмства, 

Кваліфікаціѐ: інженера-економіста

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.     «Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з Трудового права длѐ студентів ІІI-IV курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей Менеджмент організації та адмініструваннѐ» (укладач – О.В. Рубан). 2.     

Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з економіки праці та соціально-трудових відносин длѐ студентів ІІI-IV курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей Економіка підприюмства, Маркетинг, Економічна кібернетика / Укл.: Н.С. Горбач, О.В. Рубан. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2015. - 41 с. 3.     Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з економіки праці та соціально-трудових відносин длѐ студентів ІІI-IV курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей Менеджмент / Укл.: О.В. Рубан. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 41 с. 4.     Методичні 

рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» длѐ студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ/ Укл.: Н.О.Нікілюва, О. В. Рубан - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 18 с. 5.     Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економічна теоріѐ» 

(«Політична економіѐ) длѐ студентів І – ІІ курсів спеціальностей: 051 – економіка, 072 – фінанси, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: Н.О. Нікілюва, О.В. Рубан, Н.Ю. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с. 6.     Методичні рекомендації до самостійної роботи з 

дисципліни «Економічна теоріѐ» («Основи економічної теорії») длѐ студентів ІІ-ІІІ курсів неекономічних спеціальностей денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: В.Л. Смюсова, , О.В. Рубан, Н.Ю. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с. 7.     Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство длѐ студентів ІІ-ІІІ 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини - 32 год. 

Правознавство - 16 год. 

Економічна теоріѐ - 16 год.

Викладач Економічний 

факультет

Кафедра 

підприюмництва, 

організації 

виробництва та 

теоретичної і 

прикладної економіки

Основне місце 

роботи

Овчаренко 

Ольга Вікторівна

Національна металургійна академіѐ України, центр 

підвищеннѐ кваліфікації кадрів, 03.11.2014 р. - 04.05.2015 р. 

Програма стажуваннѐ та звіт про її виконаннѐ Наказ НМетАУ 

№ 731-1-к від 10.11.2014р. кафедра економічної 

інформатики.  Національна металургійна академіѐ України, 

центр підвищеннѐ кваліфікації кадрів, 01.11.2018 р. - 

09.01.2019 р.  Програма стажуваннѐ та звіт про її виконаннѐ 

Наказ НМетАУ № 744-1-к від 22.10.2018р. кафедра 

економічної інформатики.

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Комп'ятерні науки; Диплом 

спеціаліста видано закладом: 

Дніпропетровський державний 

фінансово-економічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 2002, Спеціальність: 

Фінанси, Кваліфікаціѐ: економіст; 

Диплом бакалавра видано закладом: 

Дніпропетровський державний 

фінансово-економічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Економіка і підприюмництво, 

Кваліфікаціѐ: з фінансів

основні публікації за напрѐмом: 1. Ovcharenko O.V. Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects *Текст+ / V.I. Dubnytsky, O.V. 

Ovcharenko // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. - № 2. – C.97-107. (Index Copernicus, Web of Science Core Collection)  2. Ovcharenko O., Harmider L., 

Taranenko I., Honchar L., Dotsenko G. Modeling of Labor Potential as a Factor of Influence on the Region Competitiveness // Montenegrin Journal of Economics. 2019. Volume 15. Number 2. pp. 111-125. 

(Scopus). Наукові статті: 1. Овчаренко О.В. Теоретичні аспекти дослідженнѐ економічної безпеки регіону ѐк складової національної економічної безпеки // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету: серіѐ «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. № 24. Част.3. С.17-22. 2. Овчаренко О.В., Дубницький В.І. Економічне зростаннѐ ѐк 

визначальний фактор економічної безпеки регіону: застосуваннѐ моделі Солоу // Східна Ювропа: Економіка, бізнес та управліннѐ. Електронне наукове фахове виданнѐ. 2019. № 3 (20). C. 403-410. – 

URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/20-2019-ukr.  3. Овчаренко О.В., Дубницький В.І. Оцінка економічної безпеки регіону на основі методу кластерного аналізу // Науковий вісник 

ОНУ. Серіѐ: Економіка. 2019. Випуск 3 (76). Т. 24. С. 19-27.  4. Овчаренко О.В., Дубницький В.І. Безпека та стійкість регіональних економічних систем // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету: серіѐ «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. № 25. Част.3. С. 16-20.  5. Овчаренко О.В. Интернет-маркетинговаѐ система промышленного предприѐтиѐ: 

концепциѐ построениѐ *Текст+ / Дубницкий В.И., Дробот С.А., Овчаренко О.В. // Менеджер. – ДонДУУ, № 4(77), 2017 р. – С.67-76 6. Овчаренко О.В. Розподілена динамічна модель розвитку та 

виѐвленнѐ проблемних ситуацій на підприюмствах в рамках ситуаційного управліннѐ *Текст+ / Дубницький В.І., Науменко Н.Я., Овчаренко О.В.//Економічний вісник ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет». – 2017. - №2(6). – С.14-23.  7. Овчаренко О.В. Глобалізаціѐ та розвиток економік геополітичних регіонів світу *Текст+ / С.О. Федулова, В.В. Комірна, О.В.Овчаренко, 

Чорна Д.В. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. - №2(4). – С. 28 – 32. 8. Ovcharenko O.V. Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling 

aspects *Текст+ / V.I. Dubnytsky, O.V. Ovcharenko // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. - № 2. – C.97-107. 9. Овчаренко О.В. Оціняваннѐ 

конкурентоспроможності підприюмства засобами нечіткої логіки *Текст+ / О.С. Білецький, А.Б. Тригуб, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний 

університет. Загальнодержавне виданнѐ з питань економіки і бізнесу – Дніпропетровськ, 2015. - № 1 (1). – с.30-35. 10. Овчаренко О.В. Аналіз підходів до оціняваннѐ конкурентоспроможності 

*Текст+ / О.С. Білецький, А.Б. Тригуб, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет. Загальнодержавне виданнѐ з питань економіки і бізнесу 

– Дніпропетровськ, 2015. - № 2 (2). – с.50-54. 11. Овчаренко О.В. Динаміка державного боргу України *Текст+ // О.С. Білецький, А.Б. Тригуб, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ Український 

державний хіміко-технологічний університет. Загальнодержавне виданнѐ з питань економіки і бізнесу – Дніпропетровськ, 2015. - № 1 (1). – с.60-67.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Ovcharenko O.V. Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles 

and modelling aspects *Текст+ / V.I. Dubnytsky, O.V. Ovcharenko // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. - № 2. – C.97-107. (Index Copernicus, Web of Science Core Collection)  2. Ovcharenko O., Harmider L., Taranenko I., Honchar L., Dotsenko G. Modeling of Labor 

Potential as a Factor of Influence on the Region Competitiveness // Montenegrin Journal of Economics. 2019. Volume 15. Number 2. pp. 111-125. (Scopus).; Наукові статті: 1. Овчаренко О.В. Теоретичні аспекти дослідженнѐ економічної безпеки регіону ѐк складової національної економічної безпеки // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету: серіѐ «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. № 24. Част.3. С.17-22. 2. Овчаренко О.В., Дубницький В.І. Економічне зростаннѐ ѐк визначальний фактор економічної безпеки регіону: застосуваннѐ моделі Солоу // Східна Ювропа: 

Економіка, бізнес та управліннѐ. Електронне наукове фахове виданнѐ. 2019. № 3 (20). C. 403-410. – URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/20-2019-ukr.  3. Овчаренко О.В., Дубницький В.І. Оцінка економічної безпеки регіону на основі методу кластерного аналізу // Науковий вісник ОНУ. Серіѐ: 

Економіка. 2019. Випуск 3 (76). Т. 24. С. 19-27.  4. Овчаренко О.В., Дубницький В.І. Безпека та стійкість регіональних економічних систем // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серіѐ «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. № 25. Част.3. С. 16-20.  5. 

Овчаренко О.В. Интернет-маркетинговаѐ система промышленного предприѐтиѐ: концепциѐ построениѐ *Текст+ / Дубницкий В.И., Дробот С.А., Овчаренко О.В. // Менеджер. – ДонДУУ, № 4(77), 2017 р. – С.67-76 6. Овчаренко О.В. Розподілена динамічна модель розвитку та виѐвленнѐ проблемних ситуацій 

на підприюмствах в рамках ситуаційного управліннѐ *Текст+ / Дубницький В.І., Науменко Н.Я., Овчаренко О.В.//Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2017. - №2(6). – С.14-23.  7. Овчаренко О.В. Глобалізаціѐ та розвиток економік геополітичних регіонів світу 

*Текст+ / С.О. Федулова, В.В. Комірна, О.В.Овчаренко, Чорна Д.В. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. - №2(4). – С. 28 – 32. 8. Ovcharenko O.V. Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects *Текст+ / V.I. Dubnytsky, O.V. Ovcharenko // 

Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. - № 2. – C.97-107. 9. Овчаренко О.В. Оціняваннѐ конкурентоспроможності підприюмства засобами нечіткої логіки *Текст+ / О.С. Білецький, А.Б. Тригуб, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ Український державний 

хіміко-технологічний університет. Загальнодержавне виданнѐ з питань економіки і бізнесу – Дніпропетровськ, 2015. - № 1 (1). – с.30-35. 10. Овчаренко О.В. Аналіз підходів до оціняваннѐ конкурентоспроможності *Текст+ / О.С. Білецький, А.Б. Тригуб, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ Український 

державний хіміко-технологічний університет. Загальнодержавне виданнѐ з питань економіки і бізнесу – Дніпропетровськ, 2015. - № 2 (2). – с.50-54. 11. Овчаренко О.В. Динаміка державного боргу України *Текст+ // О.С. Білецький, А.Б. Тригуб, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ Український 

державний хіміко-технологічний університет. Загальнодержавне виданнѐ з питань економіки і бізнесу – Дніпропетровськ, 2015. - № 1 (1). – с.60-67.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Системи 

прийнѐттѐ рішень» (частина 2) длѐ студентів денної форми навчаннѐ напрѐмку підготовки бакалаврів 6.030502 «Економічна кібернетика» (спеціальність 051 «Економіка») // Укл. Науменко Н.Я, Овчаренко О.В. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 14 с. 2. Методичні рекомендації до виконаннѐ лабораторних робіт з 

дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.:Дубницький В.І, Науменко Н.Я, Овчаренко О.В. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 30 с. 3. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.:Дубницький В.І, Науменко Н.Я, Овчаренко О.В. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 10 с. 4. Методичні рекомендації до 

виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.: Науменко Н.Я, Білоброва О.В, Овчаренко О.В. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 30 с. 5. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.: Науменко Н.Я, Білоброва О.В, Овчаренко О.В. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 12 с. 6. Методичні 

рекомендації до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Теоріѐ інтелектуальних систем прийнѐттѐ рішень» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.: І.І. Стрельченко,О.В. Овчаренко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 25 с. 7. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Теоріѐ інтелектуальних систем прийнѐттѐ рішень» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.: І.І. Стрельченко,О.В. Овчаренко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 

16 с. 8. Методичні рекомендації до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Аналіз, моделяваннѐ та управліннѐ інвестиційними проектами» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.: Комірна В.В, Білоброва О.В, Овчаренко О.В. - 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 35 с. 9. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Аналіз, моделяваннѐ та управліннѐ інвестиційними проектами» длѐ студентів V курсу спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчаннѐ // Укл.: Комірна В.В, Білоброва 

О.В, Овчаренко О.В. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 12 с. 10. Методичні рекомендації до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Теоріѐ інтелектуальних систем прийнѐттѐ рішень» длѐ магістрів спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» // Укл.: І.І. Стрельченко, В.В. Комірна, О.В. 

Овчаренко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 19 с. 11. Методичні рекомендації до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Теоріѐ інтелектуальних систем прийнѐттѐ рішень» длѐ магістрів спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» // Укл.: І.І. Стрельченко, В.В. Комірна, О.В. Овчаренко. - 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 19 с. 12. Методичні рекомендації до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні» длѐ студентів ІІІ курсу спеціальності «Економічна кібернетика» // Укл.: О.В. Овчаренко, Н.Я. Науменко, В.В. Комірна. - Дніпропетровськ: 

ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 19 с. 13. Методичні рекомендації до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни «Технологіѐ проектуваннѐ та адмініструваннѐ БД та СД» длѐ студентів ІV курсу спеціальності «Економічна кібернетика» // Укл.: О.В. Овчаренко, Н.Я. Науменко, В.В. Комірна. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 

2016. – 21 с.; 12) наѐвність ап

Основи програмуваннѐ (40), 

Фінансова математика (40), 

Технологіѐ проектуваннѐ та 

адмініструваннѐ БД та СД 

(40), Дослідженнѐ операцій 

(48), Моделяваннѐ 

економіки (48)

Викладач Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

спеціалізованих 

комп`ятерних систем

Основне місце 

роботи

Романчук 

Олександр 

Олександрович

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

національний університет імені 

Олесѐ Гончара, Рік закінченнѐ: 2015, 

Спеціальність: математика, 

Кваліфікаціѐ: спеціаліст з математики, 

математик; Диплом бакалавра 

видано закладом: 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олесѐ Гончара, Рік 

закінченнѐ: 2014, Спеціальність: 

Математика, Кваліфікаціѐ: бакалавра, 

стажиста-дослідника (у галузі 

математики)

основні публікації за напрѐмом: 1.   Косолап А.И. Преобразование координат в задачах глобальной оптимизации/А.И. Косолап, А.А. Романчук// ВІСНИК Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна Серіѐ «Математичне моделяваннѐ. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управліннѐ».- Вип. 38, 2018.- с. 49-54.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Косолап А.И., Романчук А.А. Преобразование многоэкстремальных задач к 

одноэкстремальным. - Матеріали VІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародноя участя «Інформатика та системні науки». Полтава.- 2017.- С.." "2. Косолап А.И., Романчук А.А. Двойнаѐ квадратичнаѐ регулѐризациѐ в задачах глобальной  оптимизации. -Матеріали Всеукраїнськоъ 

науково-методичної конференції  «Проблеми математичного моделяваннѐ» 23-25 травнѐ 2018 року. м. Кам’ѐнське, ДДТУ, 2018.-с.197-299." "3. Косолап А.И., Романчук А.А. Метод ветвей длѐ глобальной оптимизации  систем.-Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції 1-2  листопада 2018 р. 

«Компятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем».  Дніпро, 2018. – с. 165-168." 4. Косолап А.И., Романчук А.А. Максимизациѐ нормы вектора на многограннике.-Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем. Перша науково-практична конференціѐ, Дніпропетровськ.- 2015.; 1) 

наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.   Косолап А.И. Преобразование координат в задачах глобальной оптимизации/А.И. Косолап, А.А. Романчук// 

ВІСНИК Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серіѐ «Математичне моделяваннѐ. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управліннѐ».- Вип. 38, 2018.- с. 49-54.

Програмуваннѐ на мові Java-

40, Паралельні та 

розподілені обчисленнѐ-32, 

Розробка КС на мові Java -32

Викладач Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Земелько Маріѐ 

Леонідівна

1. Приватне акціонерне товариство «Комбінат 

Придніпровський», цех сметанної продукції, стажуваннѐ з 

11.01.16 по 07.03.16, програма стажуваннѐ з дисциплін 

"Технологічне обладнаннѐ галузі", "Технологічні розрахунки, 

облік і звітність галузі", "Контроль ѐкості та безпеки 

продукції галузі", довідка № 101 від 09.03.2016 р. 2. ДП 

"Дніпростандартметрологіѐ" з 20.06.2016 по 22.08.2016, 

наказ №240-К програма стажуваннѐ з дисципліни «Наукові 

дослідженнѐ за темоя магістреської роботи» довідка № 

000062 від 23.08.2016р.

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2011, Спеціальність: 

Технологіѐ жирів і жирозамінників, 

Кваліфікаціѐ: магістр з технології 

жирів і жирозамінників, інженер-

дослідник (харчові технології), 

викладач вищого навчального 

закладу

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.                  Исследование влиѐниѐ состава глазурей на их свойства и использование в 

пищевой промышленности / М. Л. Земелько, Т. В. Зуева, О. В. Черваков, В. В. Манк // Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчуваннѐ лядства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітнѐ 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 

1. – С. 243.  2.                  Дослідженнѐ впливу модифікованих жирів на властивості шоколадних мас / М. Л. Земелько, О. С. Кондратенко, О. В. Черваков, В. В. Манк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференціѐ, присвѐчена 130-річчя Національного 

університету харчових технологій, 13-17 жовтнѐ 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – С. 316.  3.                  Розріджувачі на основі тваринних жирів длѐ шоколадних композицій / В. В. Манк, М. Л. Земелько, О. В. Черваков // Перспективи розвитку м'ѐсної, молочної та оліюжирової галузей у контексті ювроінтеграції: 

програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березнѐ 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – С. 166-167.  4.                  Дослідженнѐ стабільності рослинних олій / М. Л. Кушнир, О. В. Черваков, // V Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Хіміѐ та сучасні технології», 20 — 22 квітнѐ 2011 р.- Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – С. 220.  5.                  Використаннѐ функціональних добавок у шоколадних композиціѐх та їх вплив на властивості виробів/О.О. автушенко, М. Л. Земелько, О. В. Черваков // VII Міжнародна науково-технічна конференціѐ 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології», 27 — 29 квітнѐ 2015 р.- Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015, С. 79  6.                  Розріджувачі шоколадних глазурей та їх використаннѐ в кондитерській промисловості / В.В. Шаповал, М.Л. Земелько, О.В. Черваков // Перспективи розвитку м'ѐсної, 

молочної та оліюжирової галузей у контексті ювроінтеграції: програма та матеріали п’ѐтої міжнародної науково-технічної конференції, 7 — 8 листопада 2016р. – К.: НУХТ, 2016. – С. 191-192.  7.                  Розробка нових рецептур шоколадних глазурей із використаннѐм фосфоліпід них продуктів/ Т.А. Степанова, 

Л. С. Голуб, М.Л. Земелько, О.В.Черваков// VІІІ Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології», м.Дніпро, 2017, С.42  8.                  Вдосконаленнѐ рецептур кондитерських виробів з поліпшеним складом на основі какао-продуктів / К.С. Зінченко, М.Л. Земелько // ІІ Міжнародна 

науково-практична конференціѐ «Інноваційний розвиток науки нового тисѐчоліттѐ», 22-23 груднѐ 2017р. – Хмельницький:Видавничий дім «Гельветика», 2017 – Ч.1. – С.187.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                      Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних 

робіт з дисципліни «Технічна мікробіологіѐ» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» Частина І // Укл.: М.Л. Земелько, Л.Л. Руднюва. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 51 с.  2.                      Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Технічна 

мікробіологіѐ» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» Частина ІІ // Укл.: М.Л. Земелько, Л.Л. Руднюва. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 51 с.  3.                      Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технічна мікробіологіѐ» длѐ студентів напрѐму підготовки 

6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» // Укл.: М.Л. Земелько. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 19 с.  4.                      Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологічні розрахунки, облік та звітність у галузі» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» // 

Укл.: М.Л. Земелько. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 16 с.  5.                      Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологічне обладнаннѐ галузі» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» // Укл.: М.Л. Земелько. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 12 с.  

6.                      Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Контроль ѐкості та безпеки продукції галузі» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» // Укл.: М.Л. Земелько. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 12 с.  7.                      Методичні вказівки до практичних занѐть з 

дисципліни «Технологічне обладнаннѐ галузі» длѐ студентів спеціальності 181 «Харчові технології» // Укл.: М.Л. Земелько. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 6с.  8.                      Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни ««Технологічні розрахунки, облік та звітність у галузі»» длѐ студентів 

спеціальності 181 «Харчові технології» Частина ІІІ Екстракціѐ // Укл.: М.Л. Земелько. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16с.  9.                      Конспект лекцій з дисципліни «Технічна мікробіологіѐ» длѐ студентів І курсу денної та ІІІ курсу заочної форм навчаннѐ спеціальності 181 «Харчові технології» // Укл.: М.Л. 

Земелько. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 78с.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультуваннѐ підприюмства ПП «Кідді-Ко» в період з 2015 по 2018 р.; 10) участь у 

міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: Сертифікат про значний внесок у створеннѐ Польсько-Української лабораторії ADPOLCOM (Advanced polymer and composites) від 11.10.2018 року; 19) діѐльність за 

спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA (структурна складова частина Ювропейської федерації хімічної інженерії EFCE)

Загальні технології харчової 

промисловості (72 

год),Технологічні рзрахуни, 

облік та звітність у галузі (16 

год), Технологічне 

обладнаннѐ галузі (24 

год),Контроль ѐкоті та 

безпеки проддукції галузі (24 

год), Технічна мікробіологіѐ 

(24 год), Застосуваннѐ ЕОМ в 

технології (24 год)

Викладач Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Колѐда Тетѐна 

Яріївна

Приватне акціонерне товариство з іноземними 

інвестиціѐми  «Дніпропетровський олійноекстракційний 

завод» з 29.05.2018 р. до 29.11.2018р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2004, Спеціальність: 

Технологiѐ жирiв i жирозамiнникiв, 

Кваліфікаціѐ: інженер - технолог

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» Модуль «Технологіѐ м’ѐса, м’ѐсопродуктів та риби» длѐ студентів 1 курсу напрѐму підготовки 6.051701 – Харчові технології та 

інженеріѐ / Укл.: Т.Я.Колѐда.– Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013 – 16 с. 2. Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» Модуль «Технологіѐ консервуваннѐ плодів і овочів» длѐ студентів 1 курсу напрѐму підготовки 6.051701 – Харчові технології та 

інженеріѐ / Укл.: Т.Я.Колѐда.– Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013 – 12 с. 3. Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з дисципліни «Основи фізіології та гігіюни харчуваннѐ» длѐ студентів 1 курсу напрѐму підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженеріѐ / Укл.: Т.Я.Колѐда.– Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2013 – 12 с. 4. Методичні вказівки длѐ практичних робіт з дисципліни «Загальна технологіѐ харчових виробництв» длѐ студентів 1 курсу напрѐму підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженеріѐ, Модуль 2. Технологіѐ бродильних виробництв. Технологіѐ консервуваннѐ плодів та овочів / Укл.: 

Т.Я.Колѐда.– Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014 – 37 с. 5. Методичні вказівки длѐ практичних робіт з дисципліни «Загальна технологіѐ харчових виробництв» Модуль «Технологіѐ М’ѐса» длѐ студентів 1 курсу напрѐму підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженеріѐ / Укл.: Т.Я.Колѐда.– 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014 – 20 с. 6. Методичні вказівки длѐ практичних робіт з дисципліни «Загальна технологіѐ харчової промисловості» модуль 2. Модуль 2. Технологіѐ бродильних виробництв. Технологіѐ консервуваннѐ плодів та овочів / Укл.: Т.Я.Колѐда.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019 – 37 с.; 

Загальні технології харчової 

промисловості (48 год)



Викладач Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Руднюва Лариса 

Леонідівна

1. Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська 

державна академіѐ будівництва та архітектури», кафедра 

технології будівельного виробництва, стажуваннѐ з 01.12.15 

по 01.06.16, програма стажуваннѐ з дисциплін «Основи 

промислового будівництва», «Проектуваннѐ підприюмств з 

добуваннѐ і переробки рослинних жирів». Довідка про 

стажуваннѐ №25-02.01/2016 від 03.06.2016 р. 2. Приватне 

акціонерне товариство «Комбінат Придніпров ський», цех 

сметанної продукції, проходить стажуваннѐ » з 20.06.16 по 

22.12.16, з дисциплін Харчова хіміѐ, Теоретичні основи 

технології харчових виробництв, Методологіѐ та організаціѐ 

наукових досліджень за темоя магістерської роботи, 

Технологіѐ натуральних ефірних олій і синтетичних 

запашних сполук, довідка про стажуваннѐ №109 від 22.08.16 

р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2004, Спеціальність: 

Технологiѐ жирiв i жирозамiнникiв, 

Кваліфікаціѐ: інженер - технолог

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: "1. Особливості способів виділеннѐ і застосуваннѐ восків, одержаних з рослинної сировини // Руднюва Л.Л., Лакіза О.В., Демідов І.М. Наукові праці 

VII Міжнародної науково-практичної конференції «Харчові технології-2011» (29-30 вереснѐ 2011р.). Одеська національна академіѐ харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2011. Т.1. – С.176-179. 2. 

Застосуваннѐ відходів переробки насіннѐ сонѐшнику // О.В. Лакіза, Л.Л. Руднюва, Я.О. Чурсінов, І.М. Демідов // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ: 

Свидлер, 2011. №2. – С. 14-16. 3. Деѐкі можливості комплексної переробки рослинної сировини / Л.Л. Руднева, С.І. Бухкало // Вiсник НТУ «ХПI». Серіѐ: Інноваційні дослідженнѐ у наукових роботах 

студентів. – Х.: НТУ «ХПI». 2014. – № (3). – С. 22–30. Бібліогр.: 12 назв. 4. Расширение возможностей комплексной переработки растительного сырьѐ / Руднева Л.Л., Бухкало С.И. // Научно-

теоретический и практический журнал «Уральский весник». Сериѐ: Математика. Технические науки. Современные информационные технологии. – Уральск: ТОО «Фирма Север+». 2015. - № 5 (136). 

– С. 33-39.  5. Рослинні воски ѐк модифікатори властивостей полімерних композицій / Руднюва Л.Л., Лакіза О.В., Черваков О.В., Бухкало С.І., // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – Харків: 

Вісник НТУ «ХПІ», 2016. - №1.- С. 37 -44"

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ самостійних робіт з дисципліни «Використаннѐ комп’ятерних технологій у виробництві та дослідженні високомолекулѐрних сполук» длѐ магістрів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальності 

161 – Хімічні технології та інженеріѐ спеціалізації «Хімічна технологіѐ високомолекулѐрних сполук» / Укл.: К.О. Герасименко, О.В.Черваков, Л.Л. Руднюва – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 5с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Використаннѐ комп’ятерних технологій у 

виробництві та дослідженні високомолекулѐрних сполук» длѐ магістрів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальності 161 – Хімічні технології та інженеріѐ спеціалізації «Хімічна технологіѐ високомолекулѐрних сполук» / Укл.: К.О. Герасименко, О.В.Черваков, Л.Л. Руднюва – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 

28с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Технічна мікробіологіѐ» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» Частина І // Укл.: М.Л. Земелько, Л.Л. Руднюва. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 51 с.  4. Методичні вказівки до виконаннѐ 

лабораторних робіт з дисципліни «Технічна мікробіологіѐ» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» Частина ІІ // Укл.: М.Л. Земелько, Л.Л. Руднюва. - Дніпро ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 51 с.  5. Роздатковий матеріал до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Технологіѐ 

виробництва тваринних жирів” длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженеріѐ” / Укл.: Л.Л. Руднюва, Л.С. Голуб. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 19 с. 6. Конспект лекцій з дисципліни “Харчова хіміѐ” длѐ студентів І курсу з галузі знань «Виробництво та технології» за 

спеціальністя «Харчові технології» за спеціалізаціюя «Харчові технології та інженеріѐ» Частина 1 / Укл.: Руднюва Л.Л. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “УДХТУ”, 2016. – 111с. 7. Конспект лекцій з дисципліни “Харчова хіміѐ” длѐ студентів І курсу з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністя «Харчові 

технології» за спеціалізаціюя «Харчові технології та інженеріѐ» Частина 2 / Укл.: Руднюва Л.Л. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “УДХТУ”, 2016. – 32с. 8. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Харчова хіміѐ” длѐ студентів за напрѐмом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженеріѐ» / Укл.: 

Руднюва Л.Л. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “УДХТУ”, 2016. – 67с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Руднюва Л.Л., Лакіза О.В., 

Демідов І.М. Удосконаленнѐ технології переробки відходів оліюдобувної галузі / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Прогресивна техніка і технології харчових виробництв, ресторанного та готельного гос-подарств і торгівлі. Економічна стратегіѐ і перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг» 18 жовтнѐ 2012р. – Харків: ХДУХТ, 2012.- С.333-334. 2. Руднюва Л.Л., Лакіза О.В., Демідов І.М. Інноваційні напрѐми застосуваннѐ продуктів переробки олійної сировини / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: «Технічні науки: стан, досѐгненнѐ і перспективи 

розвитку м’ѐсної, оліюжирової та молочної галузей» 25-26 березнѐ 2014 року. – К: НУХТ. 2014. – С. 131 – 132. 3. Лакіза О.В., Руднюва Л.Л., Попова Я.С. Удосконаленнѐ рецептури комбікормів длѐ ѐючних курей / Матеріали ХXV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: 

наука,техніка,технології,освіта,здоров’ѐ» (МісroCAD-2017).- Харків: НТУ ХПІ: 17-19 травнѐ 2017 року,ч.2, С. 311 (наукове виданнѐ). 4. Боѐрська О.Е., Руднюва Л.Л., Малиш А.А. Перспективи використаннѐ рослинної сировини у складі косметичних засобів // Хіміѐ та сучасні технології. Тези доповідей VII 

міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27-29 квітнѐ 2015 р. // ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. VII том. – С. 109. 5. Руднюва Л.Л., Бухкало С.І. Перспективні напрѐмки використаннѐ продуктів 

переробки олійної сировини у виробництві оліюжирових та косметичних продуктів // Програми та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м’ѐсної, молочної та оліюжирової галузей у контексті ювроінтеграції. 24-25 березнѐ 2015 р. // Національний університет 

харчових технологій. – Київ: НУХТ, 2015. – С. 151-152.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: З 2011 року організаційна робота 

на кафедрі ХТВМС, а саме на посаді вченого секретарѐ кафедри.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора): Навчальний посібник: Виробництво харчових тваринних жирів: Навчальний посібник / Л.С. Голуб, Л.Л. Руднюва, М.В. Луценко – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 170с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Наукові статті: 1. Особливості способів виділеннѐ і застосуваннѐ восків, одержаних з рослинної сировини // Руднюва Л.Л., Лакіза О.В., Демідов І.М. Наукові праці VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Харчові технології-2011» (29-30 вереснѐ 2011р.). Одеська національна академіѐ харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2011. Т.1. – С.176-179. 2. Застосуваннѐ відходів переробки насіннѐ сонѐшнику // О.В. Лакіза, Л.Л. Руднюва, Я.О. Чурсінов, І.М. Демідов // Вісник Дніпропетровського державного аграрного 

університету. – Дніпропетровськ: Свидлер, 2011. №2. – С. 14-16. 3. Деѐкі можливості комплексної переробки рослинної сировини / Л.Л. Руднева, С.І. Бухкало // Вiсник НТУ «ХПI». Серіѐ: Інноваційні дослідженнѐ у наукових роботах студентів. – Х.: НТУ «ХПI». 2014. – № (3). – С. 22–30. Бібліогр.: 12 назв. 4. 

Расширение возможностей комплексной переработки растительного сырьѐ / Руднева Л.Л., Бухкало С.И. // Научно-теоретический и практический журнал «Уральский весник». Сериѐ: Математика. Технические науки. Современные информационные технологии. – Уральск: ТОО «Фирма Север+». 2015. - № 5 

(136). – С. 33-39.  5. Рослинні воски ѐк модифікатори властивостей полімерних композицій / Руднюва Л.Л., Лакіза О.В., Черваков О.В., Бухкало С.І., // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – Харків: Вісник НТУ «ХПІ», 2016. - №1.- С. 37 -44; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим 

гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьк

" Теоретичні основи 

технології харчових 

виробництв (24 год), 

Проектуваннѐ підприюмств з 

добуваннѐ і переробки 

рослинних жирів (48 год), 

Технологіѐ добуваннѐ 

рослинних жирів (32 год), 

Основи промислового 

будівництва (28 год), 

Харчова хіміѐ з основами 

фізіології (32 год)"

Викладач Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра технології 

органічних речовин та 

фармацевтичних 

препаратів

Основне місце 

роботи

акименко Ігор 

Ярійович

Заклад де відбувалосѐ підвищеннѐ кваліфікації: 

Національному університеті «Львівська політехніка». Термін 

з «10»січнѐ 2017 року до «10» липнѐ 2017 року. Дисципліни:  

1. Теоретичні основи фармацевтичних технологій. 2. 

Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних 

виробництв 3. Теоретичні основи синтезу фармацевтичних 

субстанцій 4. Обладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-

фармацевтичних виробництв. Згідно з договором про 

співпраця №08-22 від 12.10.2015 року та відповідно наказу 

№548-К від 20.12.2016 року.

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1999, Спеціальність: 

хімічна технологіѐ фармацевтичних 

препаратів, Кваліфікаціѐ: магістра 

хімічної технології та інженерії

основні публікації за напрѐмом: Тези доповідей: 1. Труш а.В., І.Я. акименко, Арилсульфонуваннѐ нітрозофенолів. / Тези доп. Всеукраїнська студентська наукова конференціѐ з міжнародноя участя 

. 25 травнѐ 2015 р., - С. 731. 2.  В.Р. Райна, І.Я. акименко, Дослідженнѐ реакційної здатності N-хлорхінонімінів в реакціѐх нуклеофільного заміщеннѐ хлору S-нуклеофільними агентами / Тези доп. IX 

Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології». 24 квітнѐ 2019 р., - С. 20. 3.  В.Р. Райна, І.Я. акименко, Метод отриманнѐ N-арилсульфоніл-1,4-нафтохінонімінів. / Тези доп. 

Явілейна XXV Українська конференціѐ з органічної та біоорганічної хімії. 16 вереснѐ 2019 р. - С. 120.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1.      2014-2019 р. - Робота на посаді начальника штабу «Цивільного захисту» 

факультету ТОРБТ. Створеннѐ електронної бази співробітників що входѐть до складу формувань «Цивільного захисту» факультету ТОРБТ. Здійсненнѐ перевірки списків евакуації.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.             Методичні вказівки до виконаннѐ 

практичних робіт з курсу “Обладнаннѐ хіміко-фармацевтичних підприюмств” длѐ студентів IV-V курсів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 7.110204 “Технологіѐ фармацевтичних препаратів”/ І.Я. акименко – Дніпро: УДХТУ, 2016. – 55 с. 2.             Методичні вказівки до самостйної роботи з дисципліни 

«Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» спеціальність 226 – Фармаціѐ. Розр.: Харченко О.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 34 с. 3.             Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» 

спеціальність 226 – Фармаціѐ. Розр.: Харченко О.В., акименко І.Я Дніпро: УДХТУ, 2017.- 25 с 4.             Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи студентів з дисципліни «Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ 

студентів спеціальності 226 – Фармаціѐ. Розр.: Харченко О.В., акименко І.Я Дніпро: УДХТУ, 2017.- 20 с 5.             Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Теоретичні основи фармацевтичної технології» длѐ студентів ІІІ-IV курсу всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 "Фармаціѐ" /Укл. 

П.В. Задорожній, І.Я. акименко, Дніпро: УДХТУ, 2017.- 19 с. 6.             Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні основи фармацевтичної технології» длѐ студентів ІІІ-IV курсу всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 Фармаціѐ / Укл. Задорожній П.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 

2017.- 40 с. 7.             Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Обладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 – Фармаціѐ, промислова фармаціѐ / Укл. Задорожній П.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 30 с. 

8.             Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вступ до фаху» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 – Фармаціѐ, промислова фармаціѐ / Укл. Варениченко С.А., Охтіна О.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 12 с. 9.             Методичні вказівки до самостійної роботи з 

дисципліни «Вступ до фаху» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 – Фармаціѐ, промислова фармаціѐ / Укл. Варениченко С.А., Охтіна О.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 21 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових 

Обладнаннѐ хіміко-

фармацевтичних 

підприюмств - 4 години, 

Теоретичні основи 

фармацевтичної технології - 

2 години. Спецобладнаннѐ 

та проектуваннѐ хім-фарм 

виробництв - 24 години.

Викладач Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра технології 

органічних речовин та 

фармацевтичних 

препаратів

Основне місце 

роботи

Ломинога 

Олена 

Олександрівна

Київському національному університеті технології і дизайну 

на кафедрі промислової фармації з 22.02.2017р.-22.07.2017р. 

та 28.08.2017-20.09.2017р.. від 15.02.16 Довідка. Реюст № 92- 

1--к Стажуваннѐ з предметів польова практика з 

фармацевтичної ботаніки, гігіюна та промислова санітаріѐ, 

біофармацевтичні аспекти технології ліків, основи 

матеріалознавства тара та упаковка, фармакогнозіѐ з 

основами біохімії лікарських рослин

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Фармаціѐ, промислова фармаціѐ; 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ органічних 

речовин, Кваліфікаціѐ: спеціаліста з 

хімічної технології та інженерії

основні публікації за напрѐмом: 1. Е.А. Ломинога, К.С. Бурмистров, В.С. Гевод Синтез димерных поверхностно-активных веществ на основе Синтанола ДС-10 и адипиновой кислоты // «Изв. вузов. 

Химиѐ и хим. технологиѐ, 2018. Т.61. Вып. 2. С. 91-96.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: "1. К.С. Бурмистров1, В.И. Овчаров1, Е.А. Ломинога1, А.П. Ковзолович1, Л.А. Алемасова2 

Синтез и применение модифицированных оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов в эластомерных композициѐх //1Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химико-технологический университет», г. Днепропетровск,  2 Белоцерковский завод резиновых 

технических изделий ООО «ИНТЕР – РТИ», г. Белаѐ Церковь, Украина.// восьмаѐ Украинскаѐ с международным участием научно-техническаѐ конференциѐ «Эластомеры: материалы, технологиѐ, оборудование, изделиѐ» – г. Днепропетровск 27.09.-01.10.2010г. " 2. К.С. Бурмистров1, В.И. Овчаров1, Е.А. 

Ломинога1, А.П. Ковзолович1, Использование модифицированных оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов в составах вулканизуящих систем резиновых смесей // V Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. 

Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 20-22 квітнѐ 2011р. 3. Ломинога О.О., Мѐгкий І.М., Жукова Т.А. Модифікаціѐ оксиетильованих спиртів ангідридами дикарбонових кислот. VI Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. 

Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 27-29 квітнѐ 2013р. 4. Синтез новых поверхностно-активных веществ Демченко М.А., Ломинога О.О. XII Всеукраїнська конференціѐ молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, 19-21 травнѐ 2014г.  5. Синтез новых катионных поверхностно-активных 

веществ на основе неонола АФ-9-10 Бурмистров К.С., Ломинога О.О. VII Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 27-29 квітнѐ 2015р. 6. Обґрунтуваннѐ складу і розробка технології виробництва 

препарату длѐ комплексного лікуваннѐ імунодифіцитних стінів –tinctura rhizomatis cum radicibus ehinaceae purpureae recentium Липій Я.А., Ломинога Ю.Р., Крищик О.В., Ломинога О.О. VIII Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. 

Дніпро, ДВНЗ «УДХТУ», Т.II 26-28 квітнѐ 2017р. 7. Синтез та властивості нових поверхнево-активних речовин на основі Синтанолу ДС-10 та адипінової кислоти Ломинога Ю.Р., Ломинога О.О. , Бурмістров К.С. IХ Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та 

сучасні технології» – м. Дніпро, ДВНЗ «УДХТУ», Т.II, 24-26 квітнѐ 2019р.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: "Викладач кафедри 

ТОРФП загальний стаж роботи: 18 років, науково – педагогічний стаж – 15 років.  Диплом: НР № 14483678 Спеціальність: «Хімічна технологіѐ органічних речовин» Професійні права: Керівник виробничих підрозділів у промисловості, науковець, викладач.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних 
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«Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» Частина ІІ. / Укл. Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 16 с. 7.      Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Польова практика з фармацевтичної ботаніки» длѐ студентів-бакалаврів денної форми навчаннѐ спеціальності 226 «Фармаціѐ, промислова 

фармаціѐ». / Укл. Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 24 с. 8.      Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з курсу «Біофармацевтичні аспекти технології ліків» длѐ студентів-магістрів денної форми навчаннѐ за спеціальністя 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ». / Укл. Харченко О.В., Ломинога О.О. - 

Дніпро: УДХТУ, 2017.- 18 с. 9.      Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Біофармацевтичні аспекти технології ліків» длѐ студентів-магістрів денної форми навчаннѐ за спеціальністя 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ». / Укл. Харченко О.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 18 с. 

10. Робоча програма переддипломної практики длѐ студентів IV - V курсу всіх форм навчаннѐ напрѐму підготовки 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» за спеціальністя технології фармацевтичних препаратів. / Укл. Харченко О.В., Парамонова Т.Г., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 41 с. 11.      Робоча 

програма переддипломної практики длѐ студентів V - VI курсів всіх форм навчаннѐ напрѐму підготовки 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» за спеціальністя технології фармацевтичних препаратів. / Укл. Харченко О.В., Парамонова Т.Г., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 41 с. 12.      Методичні вказівки 

до практичних занѐть з дисципліни «Ознайомча технологічна практика» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 – фармаціѐ, промислова фармаціѐ. / Укл. Парамонова Т.Г., Кисельов В.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 25 с. 13. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Ознайомча технологічна практика» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ спеціальності 226 – фармаціѐ, промислова фармаціѐ. / Укл. Парамонова Т.Г., Кисельов В.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 16 с. 14.      Робоча програма виробничої технологічної практики длѐ бакалаврів спеціальності 226 

"Фармаціѐ, промислова фармаціѐ". / Укл. Парамонова Т.Г., Кисельов В.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 41 с. 15.      Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Окремі розділи органічного синтезу» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051301 – хімічна технологіѐ / Укл. Білов В.В. 

Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 29 с. 16.      Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни
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педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 19 років науково-педагогічного стажу

Українська мова за 

професійним спрѐмуваннѐм 

– 0; Українська мова ѐк 

іноземна – 0

Викладач Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра філософії та 

українознавства

Основне місце 

роботи

Патеріло Олег 

Миколайович

Стажув з філос, політолог у НМетАУ. Довід №127 -1-к від 

29.02.16 р

Диплом магістра видано закладом: 

Харківський національний 

економічний університет імені 

Семена Кузнецѐ, Рік закінченнѐ: 2020, 

Спеціальність: Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії; Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1994, Спеціальність: 

Історіѐ, Кваліфікаціѐ: Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Патерило, О. Н. Особенности субьекта виртуальной реальности / О. Н. Патерило, Е. О. 

Гетьманец // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – T. IX. – С. 67-68. 2. Патерило, О. Н. Философский анализ виртуальной реальности / О. Н. Патерило, Д. В. Прилипа // Хіміѐ та сучасні 

технології: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – T. IX. – С. 101-102. 3. Патерило О.Н., Фронин Д.С. Современные политические проблемы и их отражение в социальных сетѐх *Електронний ресурс+ // Хіміѐ та 

сучасні технології: тези допов. VІІІ Міжнар. наук.-тех. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпро, 26-28 квітнѐ 2017 р.). – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – T.VII.- 148 с. – С. 122.- Режим доступу: http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/InChemTeC%202017/VII_tom.pdf 4. Патеріло, О. М. Іконографіка Шевченка в сучасній 

популѐрній культурі *Текст+ / О. М. Патеріло, А. Е. Лободенко // Шевченківський дискурс сучасності: тези допов. Всеукр. інтернет-конф. студ. і молод. вчених (Дніпропетровськ, 22 травнѐ 2014 р.). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С. 42-46. 5. Патеріло, О. М. Постать Шевченка в соціальних мережах *Текст+ / О. М. 

Патеріло, А. Е. Лободенко // Шевченківський дискурс сучасності: тези допов. Всеукр. інтернет-конф. студ. і молод. вчених (Дніпропетровськ, 22 травнѐ 2014 р.). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С. 107-108. 6. Патерило О. Н., Иванов И.А. Политическаѐ ідеологіѐ современной Украины / О. Н. Патерило // Україна – 

світ: діалог культур: тези допов. Міжнар. інтернет-конфер. студ. і молодих вчених (Дніпро, 16 травнѐ 2018 р.). -Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 123 с. – С. 75-76.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Патеріло О. М. Курс лекцій з дисципліни «Політологіѐ» длѐ студентів 1-го 

курсу технологічних спеціальностей / Укл. О.М. Патеріло. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 60 с. 2. Патеріло О. М. Конспект лекцій з курсу «Філософіѐ: Основні проблеми» длѐ студентів 2 курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ факультету / Укл. О.М. Патеріло. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 60 

с. 3. Патеріло О. М. Конспект курсу лекцій «Філософіѐ» длѐ студентів денної та заочної форми навчаннѐ всіх спеціальностей / Укл. О.М. Патеріло. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 53 с. 4. Патеріло О. М. Плани семінарських занѐть з курсу «Філософська антропологіѐ» *Текст+ : метод. вказівки длѐ студ. 2 і 

3 курсів усіх спец. ден. та заочної форм навч. / укладач О. М. Патеріло. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 20 с.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Патеріло О. М. Модель реальності в філософії Л. Вітгенштейна та М. Фуко (історико-філософський оглѐд) / О. М. Патеріло // Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буттѐ: Колективна монографіѐ / Наукова редакціѐ А. Г. 

Чичкова. – Дніпро: «Середнѐк Т.К.», 2018. – 208 с. – С. 128 – 158. (особистий внесок – 17 %); 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий 

брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ 

обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво студентами:  1. Крѐчков Д.О. (группа 1-тнр-25) – місце на 1 етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з Історії української культури 20.03.2019 р. 2. Приловський О.В. (группа 1-тнр-25) – 2 місце на 1 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Історії української культури 20.03. 2019 р.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Патеріло О. М. працяю на науково-педагогічних посадах кафедри філософії УДХТУ з 01. 09. 1994 р. по теперішній час (2019 р.) Досвід практичної роботи за спеціальністя – 23 роки.

Філософіѐ-32, Політологіѐ - 

8,16.

Викладач Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

аровий Віталій 

Ювгенович

Пройшов з 28.10.2014 по 30.04.2015 Свідоцтво № 38 від 

28.04.2015

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний інститут фізичної культури 

та спорту, Рік закінченнѐ: 1998

20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 7 років Фізична культура

Викладач Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Токмакова 

Світлана 

Василівна

Пройшла з 15.04 по 15.06.2015 р. Довідка № 262/1.6 від 

15.06.2015 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний інститут фізичної культури 

і спорту, Рік закінченнѐ: 1992, 

Спеціальність: фізична культура, 

Кваліфікаціѐ: викладач фізичної 

культури, тренер

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні рекомендації "Рекомендації до збереженнѐ здоров'ѐ / Укл.: Кириченко А.М., Токмакова О.В., Токмакова С.В. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 12 с. 2. Методичні вказівки до теми: "Втомленнѐ та відновленнѐ студентів-спортсменів у 

процесі спортивного тренуваннѐ" / Укл.: Замовський Е.Ф., Охромій Г.В., Токмакова С.В. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 12 с. 3. Методичні рекомендації на тему "Види оздоровчої рухливої активності" / Укл.: С.В.Аніскевич, Р.Ю.Фесенко, С.В.Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 9 с. 4. Методичні 

рекомендації "Особливості рухової підготовки студентів длѐ активного відпочинку" / Укл.: Кириченко А.М., Токмакова С.В., Фесенко Р.Ю. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 8 с. 5. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична культура" до теми "Психосоматика. Вплив психології 

лядини на її здоров'ѐ. Психологіѐ спорту" за освітнім рівнем "Бакалавр" длѐ студентів всіх спеціальностей / укл.: Г.В.Охромій, Е.Ф.Замовський, С.В. Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 10 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 18 років

Фізична культура



Викладач Економічний 

факультет

Кафедра 

менеджменту та 

фінансів

Сумісництво Югорцева Ірина 

Валентинівна

Викладач Економічний 

факультет

Кафедра 

підприюмництва, 

організації 

виробництва та 

теоретичної і 

прикладної економіки

Сумісництво Рубан Оксана 

Володимирівна

Національна металургійна академіѐ України довідка про 

підсумки науково-педагогічного стажуваннѐ за 

дисциплінами ""Економіка праці та соціально-трудові 

відносини"", ""Макро- та мікроекономіка"", ""Економічна 

теоріѐ"", ""Правознавство"", ""Право"", ""Договірне право"", 

""гроші та кредит"" 11.03.19-13.05.19 р.,  реюстраційний № 

203/6

Диплом спеціаліста видано 

закладом: український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1997, Спеціальність: 

економіка підприюмства, 

Кваліфікаціѐ: інженера-економіста

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.     «Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з Трудового права длѐ студентів ІІI-IV курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей Менеджмент організації та адмініструваннѐ» (укладач – О.В. Рубан). 2.     

Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з економіки праці та соціально-трудових відносин длѐ студентів ІІI-IV курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей Економіка підприюмства, Маркетинг, Економічна кібернетика / Укл.: Н.С. Горбач, О.В. Рубан. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2015. - 41 с. 3.     Робоча навчальна програма і плани семінарських занѐть з економіки праці та соціально-трудових відносин длѐ студентів ІІI-IV курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей Менеджмент / Укл.: О.В. Рубан. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 41 с. 4.     Методичні 

рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» длѐ студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ/ Укл.: Н.О.Нікілюва, О. В. Рубан - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 18 с. 5.     Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економічна теоріѐ» 

(«Політична економіѐ) длѐ студентів І – ІІ курсів спеціальностей: 051 – економіка, 072 – фінанси, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: Н.О. Нікілюва, О.В. Рубан, Н.Ю. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с. 6.     Методичні рекомендації до самостійної роботи з 

дисципліни «Економічна теоріѐ» («Основи економічної теорії») длѐ студентів ІІ-ІІІ курсів неекономічних спеціальностей денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: В.Л. Смюсова, , О.В. Рубан, Н.Ю. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с. 7.     Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство длѐ студентів ІІ-ІІІ 

курсів 051 – Економіка, 072 – Фінанси, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг, 161 – хімічна технологіѐ та інженеріѐ, 101 – екологіѐ, 122 – комп’ятерні науки та інформаційні технології, 123 – комп’ятерна інженеріѐ, 131 – прикладна механіка, 133 – галузеве машинобудуваннѐ, 144- теплоенергетика, 151 – 

автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології, 152 – метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка, 162 – біотехнологіѐ та інженеріѐ, 181 – харчові технології, 186 – видавництво та поліграфіѐ денної і заочної форм навчаннѐ / Укл.: Т.М. Лежнюва, О.В. Рубан, В.Л. Смюсова, Л.М. Тимченко, 

Т.С. Чебикіна, С.В. Черноп’ѐтов. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 154 с. 8.     Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» длѐ студентів ІІ – ІІІ курсів спеціальностей: 051 – економіка, 072 – фінанси, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг денної і 

заочної форм навчаннѐ / Укл.: О.В. Рубан. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 13 с. 9.     Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Трудове право» длѐ студентів ІІ – ІІІ курсів спеціальностей: 051 – економіка, 072 – фінанси, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг денної і заочної форм навчаннѐ / 

Укл.: О.В. Рубан. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 13 с. 10.                       Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та макроекоміка» длѐ студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ/ Укл.: Н.О.Нікілюва, О. В. Рубан - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 25 с.; 12) 

наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.      Рубан О.В. Електронний бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку *Текст+ / 

О.В. Рубан, А.М. Гавряшин // VIІ Міжн. наук.-теор. конфер.: тези допов. Матеріали VІI Міжнародній науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпропетровськ, 27-29 травнѐ 2015) - Дніпропетровськ, 2015. – Т. VІІІ. - С. 28-29. 2.      Рубан О.В. Підвищеннѐ 

конкурентоспроможності продукції в Україні: сучасні реалії *Текст+ / О.В. Рубан, В.В. Барщинська // VIІ Міжн. наук.-теор. конфер.: тези допов. Матеріали VІI Міжнародній науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпропетровськ, 27-29 травнѐ 2015) - 

Дніпропетровськ, 2015. – Т. VІІІ. - С. 50-51. 3.      Рубан О.В. Проблеми та перспективи подоланнѐ бідності в Україні *Текст+ / О.В. Рубан, О.С. Лиман // VIІ Міжн. наук.-теор. конфер.: тези допов. Матеріали VІI Міжнародній науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Хіміѐ та сучасні технології» 

(Дніпропетровськ, 27-29 травнѐ 2015) - Дніпропетровськ, 2015. – Т. VІІІ. - С. 60-61. 4.      Рубан О.В. Проблеми та перспективи формуваннѐ середнього класу в Україні *Текст+ / О.В. Рубан, Д.С. Захарова // VIІ Міжн. наук.-теор. конфер.: тези допов. Матеріали VІI Міжнародній науково-технічної конференції 

молодих вчених та студентів «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпропетровськ, 27-29 травнѐ 2015) - Дніпропетровськ, 2015. – Т. VІІІ. - С. 62-63. 5.      Рубан О.В. Проблеми та перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні *Текст+/ О.В.Рубан // І Міжн. Наук.-пр. конфер.: тези допов. Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та управліннѐ підприюмствами України в умовах ювропейської інтеграції» (Дніпро, 21-22 квітнѐ 2016) – Дніпро, 2016. – С. 278-280 6 .   Рубан О.В. Проблеми та перспективи подоланнѐ безробіттѐ в Україні *Текст+ / О.В. Рубан, Р.І. 

Чупілко // VIІІ Міжн. наук.-теор. конфер.: тези допов. Матеріали VІIІ Міжнародній науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпропетровськ, 26-28 травнѐ 2017) - Дніпро, 2017. – Т. VІ. - С. 105-106. 2.      Рубан О.В. Розвиток туристичного бізнесу в Україні в 

сучасних умовах: проблеми та перспективи *Текст+ / О.В. Рубан, Д.С. Захарова // VIІІ Міжн. наук.-теор. конфер.: тези допов. Матеріали VІIІ Міжнародній науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпропетровськ, 26-28 травнѐ 2017) - Дніпро, 2017. – Т. VІ. - С. 

107-108. 7.      Рубан О.В. Тіньова економіка в Україні: сучасні пеалії *Текст+ / О.В. Рубан, О.І. Корнюв // VIІІ Міжн. наук.-теор. конфер.: тези допов. Матеріали VІIІ Міжнародній науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Хіміѐ та сучасні технології» (Дніпропетровськ, 26-28 травнѐ 2017) - 

Дніпро, 2017. – Т. VІ. - С. 116-117. 4.      Рубан О.В. Профспілковий рух в Україні та його роль у розвитку соціально-трудових відносин в сучасних умовах *Текст+/ О.В.Рубан // ІІ Міжн. Наук.-пр. конфер.: тези допов. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні наукові та інноваційно-

інвестиційні програми: досвід та результати» (Дніпро, 17-18 травнѐ 2017) – Дніпро, 2017. – С. 265-266. 8.      Рубан О.В. Економіка щастѐ: сучасні напрѐми розвитку та перспективи реалізації в Україні *Текст+/ О.В.Рубан , Н.О. Нікілюва, В.Л. Смюсова//International Scientific Conference Economy and Menegement: 

Modern Transformation in the Age of Globalization. - March 24. 2017. Part 1. Klaipeda, Lithuania: Baltiga Ruplishing. 2017. 9.      Рубан О.В. Економічна та інформаційна безпека в Україні: гуманістичнй аспект *Текст+/ О.В.Рубан // ІІІ Міжн. ювразійський конгрес економіки і соціальних наук: тези допов. Збірник тез 

доповідей ІІІ Міжнародної ювразійського конгресу економіки і соціальних наук (Дніпро, 26-28 травнѐ 2018) – Дніпро, 2018. – С. 85-87.  10.      Рубан О.В. Проблеми та перспективи професійного самовизначеннѐ молоді на ринку праці України в сучасних умовах її розвитку *Текст+ / О.В. Рубан, Д.О. Галко // ІХ 
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основні публікації за напрѐмом: Наукові статті:  1. Гейсун А. А., Степченко Л. М. Дослідженнѐ впливу Гуміліду на контамінація важкими металами продуктів вермитехнології. Технологіѐ 

виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. Біла Церква, 2016. Вип.2(129). С. 68?74.  2. Гейсун А. А., Степченко Л. М. 

Динаміка розмноженнѐ вермикультури в промислових умовах за впливу Гуміліду. Технологіѐ виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць Білоцерківського національного 

аграрного університету. Біла Церква, 2017. Вип.1(134). С. 41?47.  3. Гейсун А. А., Степченко Л. М. Ефективність застосуваннѐ кормової добавки вермикультури при вирощуванні фазана мисливського. 

Технологіѐ виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. Біла Церква, 2018. Вип.1(141). С. 38?45.  4. Гейсун А. А., 

Степченко Л. М. (2018). Білковий обмін фазанів за використаннѐ у складі комбікормів біомаси вермикультури. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 6(3). 7?11. doi: 10.32819/2018.63002.  5. 

Степченко Л. М., Гейсун А. А., Галузіна Л. І. Ефективність застосуваннѐ біомаси вермикультури, що отримана з використаннѐм Гуміліду у годівлі молоднѐку фазана мисливського. Проблеми 

зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків, 2017. Вип. 34. Ч. 2. С. 105?109.  5. Гейсун А. А. Степченко Л. М., Дослідженнѐ росту 

та розвитку вермикультури за впливу Гуміліду. Технологіѐ виробництва і переробки продукції тваринництва. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2016. Вип. 236. С. 316–325.  6. Гейсун А. А., 

Степченко Л. М. Вплив Гуміліду на накопиченнѐ гумінових речовин у біогумусі. Вісник ДДАЕУ. Дніпро, 2017. №1(43). С. 17?20. (Index Copernicus)

2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1) Склад раціону фазанів: пат. 120540. Україна: МПК А23К 10/00, А23К 10/12, А23К 50/75. № 120540. / 

Степченко Л. М., Гейсун А. А. заѐвл. 25.04.17; опубл. 10.11.17, Бял. № 21. 4 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Гейсун А. 

А., Степченко Л. М. Общаѐ активность гидролитических ферментов красного калифорнийского червѐ под действием Гумилида. Зоотехническаѐ наука Беларуси. Технологиѐ кормов и кормлениѐ, продуктивность. РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

животноводству». Жодино, 2017. Т. 52.Ч. 2. С. 106?113. 2. Гейсун А. А., Степченко Л. М. Дослідженнѐ впливу препарату «Гумілід» на приріст біомаси вермикультури. Хіміѐ та сучасні технології: тези доп. VІI Міжнар. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. Дніпропетровськ, 2015. Т.VII. С. 

34?35.  3. Гейсун А. А., Степченко Л. М. Дослідженнѐ репродуктивної функції вермикультури «Русский Московский Гибрид» за впливу Гуміліду. Природне агровиробництво в Україні: проблеми становленнѐ, перспективи розвитку: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2015. С. 364?365.  4. 

Гейсун А. А., Степченко Л. М. Вплив Гуміліду на накопиченнѐ біомаси вермикультури. XIIth International Scientific and Practical Conference daRostim. 2016. Biotechnology for agriculture and environmental protection: Proceedings ? Odessa: I.I. Mechnikov Odessa National University, 2016. Р. 65?66. 5. Гейсун А. А., 

Галузіна Л. І., Степченко Л. М. Вплив біомаси вермикультури, отриманої при застосуванні Гуміліду, на процеси росту фазана мисливського. Актуальні проблеми фізіології тварин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2016. С.12?13. 6. Гейсун А. А., Степченко Л. М. Накопиченнѐ важких металів у 

тканинах гібрида червоного каліфорнійського черв'ѐка за впливу Гуміліду. Хіміѐ та сучасні технології: тези доп. VІI Міжнар. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. Дніпро, 2017. С. 85.  7. Гейсун А. А., Степченко Л. М. Накопиченнѐ біомаси вермикультури в умовах вермиферми за впливу 

Гуміліду. Досѐгненнѐ та перспективи застосуваннѐ гумінових речовин у сільському господарстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвѐченої 95-річчя Дніпровського державного аграрно-економічного університету та 110-річчя від днѐ народженнѐ проф. Л. А. Христювої. Дніпро, 2017. С. 39?40.  8. 

Гейсун А. А., Степченко Л. М. Накопиченнѐ гумінових речовин у біогумусі за впливу біологічно активних речовин. Досѐгненнѐ та перспективи застосуваннѐ гумінових речовин у сільському господарстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвѐченої 95-річчя Дніпровського державного аграрно-

економічного університету та 110-річчя від днѐ народженнѐ проф. Л. А. Христювої. Дніпро, 2017. С. 40?41. 9. Гейсун А. А., Степченко Л. М. Дослідженнѐ впливу біологічно активних речовин гумінової природи на фізіологічну активність вермикультури. Актуальні проблеми фізіології тварин – Actual problems of 

animal physiology: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвѐченої 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористуваннѐ України (м. Чернігів, 3?5 трав. 2018 р.). Київ, 2018. С. 20?21.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник відповідального секретарѐ приймальної комісії з 01.07.19 по 13.08.2019 р.  2. Заступник декана з виховної роботи факультету технології органічних речовин та 

біотехнології в період з 14.08.2019 по теперішній час; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Фізіологіѐ з основами анатомії лядини» длѐ студентів ІІ-ІІІ курсів напрѐму 6.120201 «Фармаціѐ» усіх 

форм навчаннѐ / Укл.: О. В. Кузнецова, К. М. Власенко, А. А. Гейсун. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015 .– 54 с.: 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Джерела та основи біотехнологічних продуктів» длѐ студентів ІІ курсу спеціальності 162 « Біотехнології та біоінженеріѐ» усіх 

форм навчаннѐ / Укл.: Т.П.Кілочок, А. А. Гейсун К. М. Власенко,. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2017. – 42 с. 3. Методичні рекомендації до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв» длѐ здобувачів вищої освіти ІІІ-ІV курсів спеціальності 6.051401 “Біотехнологіѐ” 

(162 Біотехнології та біоінженерії) освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» / Укл.: О.С. Матросов, С.М. Гармаш, А.А. Гейсун, - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 23 с. 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв» длѐ здобувачів вищої 

освіти ІІІ-ІV курсів спеціальності 6.051401 “Біотехнологіѐ” (162 Біотехнології та біоінженерії) освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» / Укл.: О.С. Матросов, С.М. Гармаш, А.А. Гейсун, - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 23 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни 

«Загальна біотехнологіѐ» длѐ студентів ІІІ курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженеріѐ» усіх форм навчаннѐ / Укл.: О.І. Сідашенко, Т.П.Кілочок, А. А. Гейсун,. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2017. – 42 с.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; 

Технології виробництва 

нанопродуктів (32), біозахист 

та біобезпека (32)

Асистент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра біотехнології Основне місце 

роботи

Власенко 

Катерина 

Миколаївна

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2009, Спеціальність: 

Промислова біотехнологіѐ, 

Кваліфікаціѐ: біотехнолог, викладач 

вищого навчального закладу

Асистент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Гаврилко Аліна 

Вікторівна

"КП «Теплоенерго» Дніпропетровської МР. Стажуваннѐ в 

період 01.02.17-03.04.17. Наказ № 44-к від 01.02.2017. 

Стажуваннѐ з дисциплін «Високотемпературні процеси та 

установки». Довідка №204 від 03.04.2017 р.

основні публікації за напрѐмом: 1. Прокопенко, Е.М. Сорбционный регенератор тепла длѐ систем вентилѐции *Текст+ / Е. М. Прокопенко, А. О. Еремин, Е. В. Коломиец, Е. А. Белѐновскаѐ, А. В. 

Гаврилко, К. М. Сухой // Экологиѐ и промышленность. – 2016. – № 2. – С. 19 – 23 2. Sukhyy, K. M. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Acetate’, synthesized by Sol – Gel 

Method *Text+ / K. M. Sukhyy, E. A. Belyanovskaya, I. V. Sukha, E. V. Kolomiyets, A. V. Gavrilko, M. P. Sukhyy // Вопр. химии и хим. технологи. – 2015. – Т. 6 (104). – С. 80 – 86. 3. Оптимальные параметры 

работы инжекционных устройств / Циганков Г.Т., Стоѐн Е.И., Циганкова С.Г., Коломиец Е.В., Гаврилко А.В., Старченко К.В. // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – 2017. – № 6(42). – с. 108 – 113. 

4. Аналитические исследованиѐ работы инжекционных горелок и уточнение методов их расчета / Циганков Г.Т.,Стоѐн Е.И., Циганкова С.Г.,Коломиец Е.В., Гаврилко А.В.,Максименко А.В. // Nauka i 

studia. – 2017. – № 14(175). – с. 117 – 122. 5. Экспериментальные исследованиѐ работы инжекционных горелок / Циганков Г.Т., Стоѐн Е.И., Циганкова С.Г., Коломиец Е.В., Гаврилко А.В., Сикарев 

Д.Я. // Оралдын Гылым Жаршысы. – 20017. – № 5 (165). – с. 55 – 60. 6. Сухий, К.М. Алгоритм розрахунку об’юму адсорбційного теплового акумулѐтора длѐ системи децентралізованого опаляваннѐ 

*Текст+ / К.М. Сухий, О.В. Коломіюць, О.М. Прокопенко, А.В. Гаврилко, О.А. Бюлѐновська // Комп’ятерне моделяваннѐ, аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ. Збірник наукових праць – 2017. – С. 72 – 76.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки" длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ спеціальності 144 "Теплоенергетика"/ Укл. В.В.Буличов, 

Гаврилко А.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 48 c. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних та самостійних робіт з дисципліни "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки" длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ спеціальності 144 "Теплоенергетика"/ Укл. В.В.Буличов, 

Гаврилко А.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 41 c. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з дисципліни "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки" длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ спеціальності 144 "Теплоенергетика"/ Укл. В.В.Буличов, Гаврилко А.В. – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 c. 4. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних та самостійних робіт з дисципліни "Проектуваннѐ, монтаж та експлуатаціѐ теплотехнологічного обладнаннѐ" длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 144 "Теплоенергетика" / Укл. В.В.Буличов, А.В.Гаврилко – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 59 c. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ самостійних робіт з дисципліни "Енергозбереженнѐ в енергетиці та технологіѐх" длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 144 «Теплоенергетика» / Укл. В.В. Буличов, Циганков Г.Т., А.В. Гаврилко, а.М. Козлов – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 10 c. 6. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни "Енергозбереженнѐ в енергетиці та теплотехнологіѐх" длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 144 «Теплоенергетика» / В.В. Буличов, А.В. Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 10 

c. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Оптимізаціѐ тепломасообмінних процесів та установок» длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 144 «Теплоенергетика» // В.В. Буличов, С.В. Швачич, А.В. Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 

24 c.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Прокопенко, Е.М. Сорбционный регенератор тепла длѐ систем вентилѐции *Текст+ / Е. М. Прокопенко, 

А. О. Еремин, Е. В. Коломиец, Е. А. Белѐновскаѐ, А. В. Гаврилко, К. М. Сухой // Экологиѐ и промышленность. – 2016. – № 2. – С. 19 – 23 2. Sukhyy, K. M. Solar Adsorptive Chiller based on Composite Sorbent ‘Silica Gel – Sodium Acetate’, synthesized by Sol – Gel Method *Text+ / K. M. Sukhyy, E. A. Belyanovskaya, I. V. Sukha, 

E. V. Kolomiyets, A. V. Gavrilko, M. P. Sukhyy // Вопр. химии и хим. технологи. – 2015. – Т. 6 (104). – С. 80 – 86. 3. Оптимальные параметры работы инжекционных устройств / Циганков Г.Т., Стоѐн Е.И., Циганкова С.Г., Коломиец Е.В., Гаврилко А.В., Старченко К.В. // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – 2017. 

– № 6(42). – с. 108 – 113. 4. Аналитические исследованиѐ работы инжекционных горелок и уточнение методов их расчета / Циганков Г.Т.,Стоѐн Е.И., Циганкова С.Г.,Коломиец Е.В., Гаврилко А.В.,Максименко А.В. // Nauka i studia. – 2017. – № 14(175). – с. 117 – 122. 5. Экспериментальные исследованиѐ 

работы инжекционных горелок / Циганков Г.Т., Стоѐн Е.И., Циганкова С.Г., Коломиец Е.В., Гаврилко А.В., Сикарев Д.Я. // Оралдын Гылым Жаршысы. – 20017. – № 5 (165). – с. 55 – 60. 6. Сухий, К.М. Алгоритм розрахунку об’юму адсорбційного теплового акумулѐтора длѐ системи децентралізованого 

опаляваннѐ *Текст+ / К.М. Сухий, О.В. Коломіюць, О.М. Прокопенко, А.В. Гаврилко, О.А. Бюлѐновська // Комп’ятерне моделяваннѐ, аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ. Збірник наукових праць – 2017. – С. 72 – 76.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну 

модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1.  Патент 107051 Україна, МПК B 60 P 3/20, F 25 B 27/00 Транспортний рефрижератор / Сухий К.М., Сухий М.П., Коломіюць О.В., Бюлѐновська О.А., Козлов а.М., Гаврилко А.В.; заѐвник і 

патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2015 08069; заѐвл. 13.08.2015; опубл. 25.05.2016, Бял. №.10. 2.  Патент 112083 Україна, МПК F 25 D 11/00, F 25 B 15/16 Адсорбційний холодильник / Сухий К.М., Сухий М.П., Коломіюць 

О.В., Бюлѐновська О.А., Козлов а.М., Гаврилко А.В.; заѐвник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”.– № u 2016 00192; заѐвл. 11.01.2016; опубл. 12.12.2016, Бял. №.23.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій 

не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант ООО «Дніпро ВНІПІ Енергопром» з питань енергозбереженнѐ та енергоефективності теплових агрегатів – з 01.01.2016 по теперішній час Д-В/23 від 03.10.2019 р.

Асистент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра інноваційної 

інженерії

Основне місце 

роботи

Осташко Ігор 

Олександрович

"НТУ «Дніпровська політехніка», 02.09.19 –02.03.20. Наказ № 

275– К від 12.06.19 р."

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2008, Спеціальність: 

Автоматизоване управліннѐ 

технологiчними процесами, 

Кваліфікаціѐ: інженер-дослідник з 

автоматизованого управліннѐ 

технологічними процесами

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

05.05.13 Машини та апарати 

хімічних виробництв, Тема 

дисертації: Обґрунтуваннѐ 

параметрів відцентрового млина 

та процесів подрібняваннѐ 

твердих залишків піролізу 

зношених шин

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. B.V. Vynogradov, I.O. Ostashko. Substantiation of key parameters of a centrifugal mill intended for grinding solid residue from the pyrolysis of used 

automobile tyres // Scientific journal of Silesian university of technology series transport. –2016. – Vol. 91. – P.133 – 141 (WoS). 1. Осташко И.А. Твердый остаток пиролиза как наполнитель резиновых 

прокладок рельсовых путей / И. А. Осташко, Б. В. Виноградов, Я. Н. Ващенко // Промышленное производство и использование эластомеров – 2013. – №1. – С. 29-32. 2. Осташко І.О. Динаміка 

механічної системи відцентрового млина / І.О. Осташко, Б. В. Виноградов // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №6. – С. 218-220. 3. Ostashko I.O. Aeromechanics of processes in the 

flow part of a centrifugal mill / I.O. Ostashko, B. V. Vinohradov // Acta Mechanica Slovaca. – 2017, Vol. 21, №3, P. 51-57. ISSN: 1335-2393. 4. Осташко І.О. Обґрунтуваннѐ параметрів робочого органу 

відцентрового млина / І. О. Осташко, Б. В. Виноградов // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. ? №5 – С. 182?184. 5. Осташко І. О. Твердий залишок піролізу ѐк енергозберігаяча 

добавка в технології будівельної кераміки / І. О. Осташко, Б. В. Виноградов, В. В. Коледа // Вістник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 59. – С. 80-85.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Осташко І. О. Числове моделяваннѐ аеродинамічних процесів у проточній частині 

відцентрового млина / І. О. Осташко, Б. В. Виноградов // Тези доповід. II Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародноя участя «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем». Дніпро. – 2016. 1-3 листопада. – С 85-87. 2. Осташко І. О. Утилізаціѐ твердих залишків піролізу 

гумотехнічних відходів / І. О. Осташко, Б. В. Виноградов // Тези доповід. VII Між народ. науково-технічн. конф. „Хіміѐ і сучасні технології”. Т.6. Дні-ськ. – 2015. – 27 – 29 квітнѐ. – С. 100. 3. Виноградов Б. В. Измельченный твердый остаток пиролиза как наполнитель эластомерных материалов. / Б. В. 

Виноградов, Я. Н. Ващенко, И. А. Осташко, В. И. Шувалова // Эластомеры: материалы, технологиѐ, оборудование, изделиѐ, тез. докл. 8-ѐ Украинскаѐ с международным участием научно-техническаѐ конференциѐ резинщиков –Дні-вськ, 2010. – С. 117–120. 4. Б. В. Виноградов, І. О. Осташко, Я. Н. Ващенко, 
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Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining, // Edited by V.Bondarenko, I.Kovalevska, G.Pivnyak / CRC Press / Balkema. Taylor & Francis Group,London, 2015. P. 419–424 (НБ Scopus) 2. Us S. 

A., Koriashkina L. S., Stanina O. D. An optimal two-stage allocation of material flows in a transport-logistic system with continuously distributed resource // Радіоелектроніка, інформатика, управліннѐ. 2019. № 

1 P. 256–271 (НБ WOS) Наукові статті: 1. Станіна О.Д. Перспективи використаннѐ синтезу генетичного алгоритму та методу оптимального розбиттѐ множин в задачах розміщеннѐ-розподілу // 

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, випуск 2(103), Дніпропетровськ. 2016. C. 116–122 (НБ Index Copernicus International) 2. Ус С.А., Станина О.Д. Моделирование 

процесса размещениѐ обогатительного производства с учетом непрерывно распределенного ресурса // Збірник наукових праць Національного гірничого університету Д: Державний вищий 

навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017. № 52. С.314–323 (НБ Index Copernicus International) 3. Станіна О.Д. Критерій оптимальності в одному класі неперервних багатоетапних 

задач оптимального розбиттѐ множин // Вісник Черкаського університету. Серіѐ «Прикладна математика. Інформатика» 2017. С. 36–47 4. Киселева Е.М., Ус С.А., Станина О.Д. Про алгоритм решениѐ 
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/ O. Oliynyk, Yu. Taranenko, A. Shvachka, O. Chorna// Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol.85. – рр. 56-60. ………………. 2. Ya. Dovhopolyi, G. Manko, V. Trishkin, A. Shvachka. Development of the program for self-tuning a proportal-integral-differential controller with an additional controlling action. 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information technology. Industry control systems. 6/2 ( 90 ) 2017. рp. 61-66. ………………. 3. V. Nikolsky, O. Oliynyk, A. Shvachka, I. Nachovny. Thermal treatment of concentrated liquid toxic waste and automatic control of process efficiency. Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. 5/10 ( 89 ) 2017. рp. 26-31. ………………. 4. A.I. Shvachka, Yu.K. Taranenko, O.Yu. Oliynik, Ye.V. Chernetskyi. Applicability analysis of the Laplace integral in evaluating output signals for automatic systems. Naukovyi Visnyk NHU. Information Technologies , Systems Analysis and Administration. № 2(170) 

2019. рр. 116-123.; 1. Разработка теоретических основ построениѐ эффективных АСУТП при повышении числа критериев эффективности. / А.И. Швачка, Е.В. Чернецкий, а.А. Довгополый // Вестник национального технического университета «ХПИ». Сборник научных трудов. Сериѐ: Автоматика и 

приборостроение.- Х.: НТУ «ХПИ». – 2016- №15 (1187).- с. 55-58. ………………. 2. Развитие информационной базы АСУТП принѐтиѐ решениѐ в условиѐх множественного выбора / А.И. Швачка, Е.В. Титова, О.Я. Олейник // Гірнична електромеханіка та автоматика. 2016 –Вип. 95. – С. 41 – 46. ………………. 3. 

Обоснование и разработка АИС контролѐ внешних тепловых потерь доменной печи / А.В. Бородулин, А.И. Швачка, Е.В. Чернецкий, О.Я. Олейник, а.А. Довгополый // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность.- 2016 – Вып. 6(303). – с. 2-7. 56-60. ………………. 4. Швачка А.И., Бородулин А.В, Чернецкий 

Е.В., Олейник О.Я., Довгополый а.А. Применение информационных технологий в теплоэнергетической модели домны и повышение ее энергоэффективности // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ. – Выпуск 5 (106). – Днепр, 2016. – С. 68 – 75. ………………. 5. 

Настройка ПИД-регулѐтора инерционных объектов горно-металлургического комплекса /А.В. Подгородецкий, А.И. Швачка // Гірнича електромеханіка та автоматика. 2017 –Вип. 99. – С. 65 – 70. ………………. 6. Разработка нового подхода к анализу динамики автоматической системы регулированиѐ / А.И. 

Швачка, Е.В. Титова, Я.К. Тараненко, Г.И. Манко, Е.В. Чернецкий, Чумаков Л.Д. // Гірнича електромеханіка та автоматика. 2018 –Вип. 100. – С. 35 – 39. ………………. 7.     Розвиток методів налаштуваннѐ ПІД- регулѐтору з додатковоя діюя диференціатору / А.И. Швачка, Г.И. Манко // Гірнича електромеханіка та 

автоматика. 2019 –Вип. 101. – С. 56 – 61.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Манко, 

Г. І. Розрахунки систем контроля та керуваннѐ *Текст+ / Г. І. Манко, Я.К. Тараненко, О. В. Тітова, В.а. Тришкін, О.І. Швачка, Л.Д. Чумаков., навчальний посібник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 191 с. (Фахове виданнѐ); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні 

вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу „Основи автоматизації технологічних процесів ” длѐ студентів напрѐмку підготовки / 7.05100101 «Метрологіѐ та вимірявальна техніка» та 7.05020201 «Автоматизоване управліннѐ технологічними процесами» / Укл.: О.І. Швачка, Н.О. Мінакова. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2016 – 20 с. ………………………….. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть та самостійної роботи з курсу „Основи автоматизації технологічних процесів ” длѐ студентів напрѐмку підготовки / 7.05100101 «Метрологіѐ та вимірявальна техніка» та 7.05020201 «Автоматизоване 

управліннѐ технологічними процесами» / Укл.: О.І. Швачка, Н.О. Мінакова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2016 – 28 с. ………………………….. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи з курсу “Теоріѐ автоматичного керуваннѐ” длѐ студенті з напрѐмку підготовки 6.050202 «Автоматизаціѐ та 

комп'ятерно - інтегровані технології» / Укл.: О.І. Швачка, О.В. Тітова. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017.- 32 с. ………………………….. 4. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теоріѐ автоматичного керуваннѐ” длѐ студенті з напрѐмку підготовки 6.050202 «Автоматизаціѐ та комп’ятерно - інтегровані 

технології» / Укл.: О.І. Швачка. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2017.- 22 с. ………………………….. 5. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з курсу “Теоріѐ автоматичного керуваннѐ” длѐ студентів спеціальності 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Частина 1 - Математичне 

моделяваннѐ АСР / Укл. Швачка О.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 35 с. ………………………….. 6. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з курсу “Теоріѐ автоматичного керуваннѐ” длѐ студентів спеціальності 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Частина 2 – Дослідженнѐ лінійних АСР / 

Укл.: Швачка О.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 28 с. ………………………….. 7. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з курсу “Теоріѐ автоматичного керуваннѐ” длѐ спеціальності 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Частина 3 - „Дослідженнѐ нелінійних АСР”/ Укл.: Тараненко Я.К., 

Швачка О.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 39 с. ………………………….. 8. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу “Теоріѐ автоматичного керуваннѐ” за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Частина 1 - Математичне 

моделяваннѐ АСР / Укл. Швачка О.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 44 с. ………………………….. 9. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу “Теоріѐ автоматичного керуваннѐ” за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 151 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології». Частина 1 - 

Дослідженнѐ АСР / Укл. Швачка О.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 46 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Підгородецький 

О.В. Дослідженнѐ ефективності настройки регулѐторів інструментальними засобами / О.В. Підгородецький, О.І. Швачка // III Всеукраїнська інтернет-конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: поглѐд у майбутню» м. Київ, 27-28 квітнѐ 2018 р. – Київ: видавництво 

Державного університету інфраструктури та технологій, 2018. – С. 86 – 89. ………………. 2. Швачка О.І., Чухно А.П., Рабінець В.В. Застосуваннѐ МРС- регулѐтора длѐ об’юктів хімічної технології. VI Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем. 1-2 

листопада 2018 року м. Дніпро. С. 419-420. ………………. 3. Швачка О.І. Параметричний синтез ПІД-регулѐтору при зростанні числа налаштувань. Міжнародна науково-технічна конференціѐ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ. 26 – 28 березнѐ 2019 року. м. Дніпро. С. 133.  

………………. 4. Мироненко А. Д., Швачка А. И. ПАРАМЕТРИЧЕСКАа НАСТРОЙКА МОДЕЛЬНО – ПРОГНОЗИРУЯЩЕГО РЕГУЛаТОРА. Сьома міжнародна науково-практична конференціѐ «КОМП'ЯТЕРНЕ МОДЕЛЯВАННа В ХІМІЇ ТА ТЕХНОЛОГІаХ І СИСТЕМАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ». Київ 6-8 травнѐ 2019 року. С. 75. 

………………. 5. Лисенко Д.О., Швачка О.І. РАЗВИТОК МЕТОДІВ АВТОНАЛАШТУВАННа ПІД – РЕГУЛаТОР
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основні публікації за напрѐмом: 1. Yriy Taranenko, Igor Кayun, Oleg Mysov Examining quality of material for the synthesis of photonic crystals by the method of sedimentation analysis // EASTERN-EUROPEAN 

JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES. - VOL 1 №6 (85). – 2017. – 35-41 p.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Yriy Taranenko, Igor Кayun, Oleg Mysov Examining quality of material for the synthesis of photonic crystals by the 

method of sedimentation analysis // EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES. - VOL 1 №6 (85). – 2017. – 35-41 p.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Каян І.Г. Вплив часу додаваннѐ тетраетоксисилану на синтез частинок методом Штобера *Текст+ / І.Г. Каян, О.П. Мисов // Хімічні проблеми сьогоденнѐ : тези доповіді. Дев’ѐта Українська наукова конференціѐ студентів, аспірантів і молодих учених з 

міжнародноя участя / Донецький національний Університет – Вінницѐ, 2016 р. – С. 191.  2. Каян І.Г., Мисов О.П. Термодинаміка отриманнѐ монодисперсних частинок sio2 гідролізом тетраетоксисилану в системі SI-O-H-C-N. Хімічні проблеми сьогоденнѐ (ХПС-2018): збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ 

Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27–29 березнѐ 2018 р., м. Вінницѐ / Донецький національний університет імені Василѐ Стуса. – 191 с. 3. Каян І.Г. Дослідженнѐ особливостей синтезу сферичних частинок SiO2 за методом штобера *Текст+ / І.Г. Каян // Актуальні задачі 

хімії: дослідженнѐ та перспективи: тези доповіді. ІІ всеукраїнська наукова конференціѐ / Житомирський державний університет імені івана франка, 16 травнѐ 2018 р., м. Житомир. C. 149-150 4. Каян І.Г., Орел О.Д. Робототехніка на базі поюднаннѐ плати arduino та планшету (смартфону) *Текст+ / Каян І. Г., 

Орел О. Д. // Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досѐгненнѐ, перспективи розвитку: тези доповіді. Всеукраїнська науково-практична Internet-конференціѐ, 11-17 березнѐ 2019 р., м. Черкаси. - C. 46-47. 5. Лущан М.С., Каян І.Г. Використаннѐ плати arduino та 

смартфону при вивченні програмуваннѐ *Текст+ / М. С. Лущан, І. Г. Каян // Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досѐгненнѐ, перспективи розвитку: тези доповіді. Всеукраїнська науково-практична Internet-конференціѐ, 11-17 березнѐ 2019 р., м. Черкаси. - C. 210-

211.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки длѐ практичних робіт і самостійної роботи з курсу «Технічні засоби автоматизації» длѐ студентів IV –V курсів спеціальності 6.050202 «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» денної та 

заочної форм навчаннѐ // Укл.: А.О. Гиренко, І.Г. Каян, О.І.Швачка. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 26 с. 2. Гиренко А.О., Каян І.Г. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Технічні засоби автоматизації» длѐ студентів IV –V курсів спеціальності 6.050202 «Автоматизаціѐ та 

комп’ятерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчаннѐ. // Укл.: А.О. Гиренко, І.Г. Каян. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 19 с. 3. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Основи САПР» длѐ студентів спеціальності 6.050202 – Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані 

технології (ІІ частина) // Укл.: Н.О. Мінакова, О.С. Чорна, І.Г. Каян. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 18 с. 4. Методичні вказівки до практичних занѐть длѐ студентів V курсів усіх форм навчаннѐ, напрѐм підготовки 6.051001 – Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальні технології, за спеціальністя 

7.05100101 "Метрологіѐ та вимірявальна техніка" та 8.05100101 "Метрологіѐ та вимірявальна техніка" // Укл.: О.П. Мисов, І.Г. Каян. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 46 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або 

наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент на корисну модель №112493. Каян І.Г., Мисов О.П. Спосіб отриманнѐ сферичних частинок силіція(IV) оксиду з високоя однорідністя за розмірами. Опублікований 26.12.2016. Бял. №24. Номер заѐвки u201603331 від 

31.03.2016. 2. Заѐвка № а 2018 05447 Україна, МПК (2006.01) С30В 29/06, G02B 5/20, G02F 1/03. Спосіб отриманнѐ плівкових фотонних кристалів само збіркоя субмікронних частинок *Текст+ / Каян І. Г., Мисов О. П. (Україна); заѐвник та патентовласник Держ. вищ. навч. заклад „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. 

№ а 2018 05447; заѐвл. 16.05.2018. 3. Заѐвка № u 2019 08187 Україна, МПК (07.2019) С01B 33/14. Спосіб синтезу однорідних за розмірами сферичних частинок силіція(IV) оксиду *Текст+ / Каян І. Г., Мисов О. П. (Україна); заѐвник та патентовласник Держ. вищ. навч. заклад „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. № u 

2019 08187; заѐвл. 15.07.2019.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Науково-дослідна робота «Закономірності формуваннѐ структурованих матеріалів із силіція(IV) оксиду та сполук ванадія» Шифр КНДР 20/160599.
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Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазарѐна, 2016р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1990, Спеціальність: 

машини і апарати хімічних 
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механік

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу "Деталі машин" длѐ студентів ІІІ-IV курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денної та заочної форм навчаннѐ "Розрахунок й проектуваннѐ приводу стрічкового 

конвеюра із двоступінчастим циліндричним косозубим редуктором" // Укл.: В.А.Карпенко, С.В.Ковальов, С.В.Шишко -Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. -56с.  2. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу "Деталі машин" длѐ студентів ІІІ-IV курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 

7.090221 денної та заочної форм навчаннѐ "Розрахунок й проектуваннѐ приводу стрічкового конвеюра із двоступінчастим циліндричним косозубим редуктором з роздвоюним швидкохідним ступенем" // Укл.: В.А.Карпенко, С.В.Ковальов, В.В.Глечиков. -Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. -58с.  3. 

Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу "Деталі машин" длѐ студентів ІІІ-IV курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денної та заочної форм навчаннѐ "Розрахунок й проектуваннѐ приводу стрічкового конвеюра із двоступінчастим циліндричним косозубим редуктором з 

роздвоюним тихохідним ступенем" // Укл.: В.А.Карпенко, В.І.Кравець, В.Г.Бабенко -Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. -58с.  4. Методичні вказівки до виконаннѐ розрахункового завданнѐ по кафедрі прикладної механіки на тему "Розрахунок вала редуктора" // Укл. В.А.Карпенко, В.І.Кравець, П.П.Юрмаков. 

-Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. -14с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу "Деталі машин" *длѐ студентів ІІІ курсу механічних спеціальностей. Частина перша. В.А.Карпенко, С.В.Ковальов, С.В.Шишко. -Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. -48с. 6. Методичні вказівки до виконаннѐ 

Прикладна механіка, 
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Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2010, Спеціальність: 

Технiчна електрохiмiѐ, Кваліфікаціѐ: 
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основні публікації за напрѐмом: V.G. Nefedov, V.V. Matveev, D.G. Korolyanchuk. Influence of frequency of electric current on electric conductivity of thin films electrolytes // Известиѐ высших учебных 

заведений. Сериѐ: Химиѐ и химическаѐ технологиѐ. – 2018. – Т. 61, №2. – С. 58-64. (Scopus, WoS). http://journals.isuct.ru/ctj/article/view/264 1. Д.Г. Королѐнчук, В.И. Овчаренко, В.В. Трофименко. 

Структура и физико-механические свойства электролитических сплавов Ni-Co // Металознавство та термічна обробка металів.– 2019. – №. 1. – С. 49–53. 

https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.260319.49.301 2. О.Б. Гірін, Д.Г. Королѐнчук, О.М. Шембель. Напрѐм практичного використаннѐ в енергетиці ѐвища електрохімічного фазоутвореннѐ металів 

та сплавів крізь стадія переохолодженого рідкого стану // Металознавство та термічна обробка металів. – 2018. – № 1(80). – С. 67-73. http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/67-73/142644 3. Д.Г. 

Королѐнчук, В.Г. Нефедов, В.И. Овчаренко. О причинах увеличениѐ скорости коррозии под тонкими слоѐми воды // Металознавство та термічна обробка металів. – 2017. – №. 4 – С. 31–37. 

http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/125185 4. В.І. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук. Морфологіѐ поверхні композиційних електролітичних покриттів кобальт-графіт // Металознавство та термічна 

обробка металів. – 2017. – №. 3. – С. 22-28. http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/113795 5. О.Б. Гірін, С.И. Жданов, Д.Г. Королѐнчук. Фазовий склад металів, електрокристалізованих на твердому і 

рідкому металевих катодах однакового хімічного складу // Металознавство та обробка металів. – 2017. – № 2. – С. 26-33. http://www.cgntb.dp.ua/menu_2301.html 6. Д.Г. Королѐнчук, В.Г. Нефедов, 

М.Р. Букатина и др. Композиционные электролитические покрытиѐ на основе меди с углеродными наноматериалами // Вестник НТУ «ХПИ». – 2015. – № 30(1139)– С. 51-59. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpixx_2015_30_10

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Д.Г. Королѐнчук, В.И. Овчаренко. Получение электролитических покрытий сплавом Ni-

Co // Хімічні проблеми сьогоденнѐ (ХПС-2019): збірник тез доповідей IІ Міжнародної (ХIІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 19-21 березнѐ 2019 р. – Вінницѐ / Донецький національний університет імені Василѐ Стуса. – 2019. – С. 125. 2. В.И. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук, 

С.О. Рубан. Электролитические покрытиѐ сплавами на основе Ni // Четвертий том збірника тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Хіміѐ та сучасні технології”. – Дніпро. – 2019. – Т. ІV. – С. 71. 3. В.И. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук, Н.А. Лещенко. 

Формирование структуры и свойств электролитических покрытий сплавами на основе никелѐ / // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІII Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітнѐ 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середнѐк Т.К.”. – 2019. – С. 114-115. 4. 

В.И. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук. Получение блестѐщих электрохимических серебрѐных покрытий // Ресурсозбереженнѐ та енергоефективність процесів та обладнаннѐ обробки тиском в машинобудуванні та металургії: Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції, 21-23 листопада 2018 р. – 

Харків: НТУ “ХПІ”. – 2018. – С 73-74. 5. Д.Г. Королѐнчук, В.І. Овчаренко, В.Г. Нефедов. Електропровідність тонких шарів електролітів ѐк причина інтенсифікації корозійних процесів // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018: Матеріали І Всеукраїнської наукової 

конференції, 10 квітнѐ 2018 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середнѐк Т.К.”. – 2018. – С. 86. 6. Д.Г. Королѐнчук, В.Г. Нефедов, В.І. Овчаренко. О механизме коррозионного разрушениѐ металлов под тонкими слоѐми влаги // Хімічні проблеми сьогоденнѐ (ХПС-2018): збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ 

Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27-29 березнѐ 2018 р., м. Вінницѐ / Донецький національний університет імені Василѐ Стуса. – Вінницѐ, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2018. – С. 194. 7. Д.Г. Королѐнчук, В.І. Овчаренко, В.Г. Нефедов. Композиционные электролитические 

покрытиѐ кобальта с углеродным наноматериалом // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Хіміѐ та сучасні технології”. – Дніпро. – 2017. – Т. ІI. – С. 64-65. 8. Ю.О. Деревѐнко, В.І. Овчаренко, Д.Г. Королѐнчук. Формуваннѐ тонких композиційних 

покриттів на основі кобальту // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Хіміѐ та сучасні технології”. – Дніпро. – 2017. – Т. V. – С. 144. 9. О.Б. Гирин, С.И. Жданов, Д.Г. Королѐнчук. Повышение качества цинкового покрытиѐ на внутренней 

поверхности трубы // Современные электрохимические технологии и оборудование: материалы докладов Междунар. научно-техн. конф., 24-25 ноѐбрѐ 2016 г. – Минск (Республика Беларусь), БГТУ. – 2016. – С. 135-139.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної Асистент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Лівак Оксана 

Вікторівна
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основні публікації за напрѐмом: 1. Oksana Livak. The feasibility evaluation of using cyclic thermal effect in the rock-cutting tools during drilling hard rock/Valentyn Hankevich, Tetiana Moskalova, Liudmyla 

Kabakova and Oksana Livak/ International Conference Essays of Mining Science and Practice//E3S Web of Conferences — 10. 09 July 2019. Volume 109. Number 00026. —Number of page (s) 10. (Scopus) DOI 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900026 Наукові статті: 1. Ливак О.В. Исследование процессов разрушениѐ горных пород с использованием температурного фактора / В.Ф. Ганкевич, О.В. 

Ливак // Збагаченнѐ корисних копалин: Наук.-техн. зб. — 2017. — № 68 (109). — С. 46-55. ( http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151886/ilovepdf_com-15-24.pdf?sequence=1) 2. Ливак О.В. 

Разупрочнение твердых пород тепловым воздействием / В.Ф. Ганкевич, В.И. Кравец, О.В. Ливак // Збагаченнѐ корисних копалин: Наук.-техн. зб. — 2017. — № 68 (109). — С. 76-82. 

(http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151891) 3. Ливак О.В. Исследование температурных полей на поверхности горной породы при трении плоского элемента длѐ термоциклического ослаблениѐ 

поверхностного слоѐ / В.Ф. Ганкевич, В.И. Кравец , О.В. Ливак / Геотехнічна механіка: Наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 135. – С. 83-91 

(file:///C:/Users/%D0%9F%D0%9A/Downloads/gtm_2017_135_10%20(3).pdf) 4. Ливак О. В. Влиѐние термоциклического воздействиѐ на энергетические и прочностные показатели разрушениѐ горных 

пород / В.Ф. , Я.Н. Вахалин, О.В. Ливак // Збагаченнѐ корисних копалин: Наук. – техн. зб. – 2018. – Вип. 69 (110). – С. 45-52 

(http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151909/6.pdf?sequence=1/) 5. Ливак О.В. Математическое обоснование процессов разрушениѐ горных пород / В.Ф. Ганкевич, Н.Л. Курнат, О.В. 

Ливак. Збагаченнѐ корисних копалин// Збагаченнѐ корисних копалин: Наук. — техн. зб. — 2018. — Вип. 70 (111). — С. 3 — 6. (http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/153105/ilovepdf_com-1-

4.pdf?sequence=1) 6. Ливак О.В. Экспериментальные исследованиѐ влиѐниѐ термоциклической обработки на прочность горных пород / В.Ф. Ганкевич, Я.Н. Вахалин, О.В. Ливак // Збагаченнѐ 

корисних копалин: Наук. – техн. зб. — 2019. — Вип. 72(113). с. 13-19 ( http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18867.68642) 7. Ливак О.В. Пути изысканиѐ методов повышениѐ надежности режущего 

инструмента / Н.Л. Курнат, В.Ф. Ганкевич, О.В. Ливак, М.А. Журавлев// Збагаченнѐ корисних копалин: Наук. – техн. зб. — 2019. — Вип. 73(114) — С. 20-26. 

(http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18823.34728) 8. Ливак О.В. Повышение КПД пневмоударных машин / В.С. Антончик, А.Е. Назаров, В.Ф. Ганкевич, О.В. Ливак // Збагаченнѐ корисних копалин: Наук.-

техн. зб. – 2019. – Вип. 73(114). – С. 67-74 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21339.92962)

11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): «Коралл ГРУПП. Екологічні технології». Консультуваннѐ з питань тонкого та надтонкого здрібненнѐ. З 09.2016 по теперішній час.; 1) 

наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Oksana Livak. The feasibility evaluation of using cyclic thermal effect in the rock-cutting tools during drilling hard 
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дисциплине «Охрана труда в отрасли» длѐ студентов-иностранцев V курса технологических специальностей 101, 151, 161, 162, 181, 186, 226 всех форм обучениѐ образовательно-квалификационного уровнѐ „магистр” / Сост.: В.А. Герасименко, Г.Г. Рунова, И.П. Кушнир. – Днепропетровск: ДНВЗ УГХТУ, 2018. 

– 48 с. 4470 6. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни "Охорона праці в галузі" длѐ здобувачів вищої освіти V курсу длѐ спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Магістр» денної та заочної форм начаннѐ / Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаша С.М.. 

Кушнір І.П.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36 с. 4563 7. Методичні вказівки до виконаннѐ розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життюдіѐльності” длѐ здобувачів вищої освіти I-ІІ курсів механічних спеціальностей 131, 133, 144 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ “Бакалавр” усіх форм навчаннѐ / Укл.: 

Шаталін Д.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42 с. 4564 8 Методические указаниѐ к выполнения практических работ по дисциплине «Охрана труда в отрасли» длѐ студентов-иностранцев V курса технологических специальностей 101, 151, 161, 162, 181, 186, 226 всех форм 

обучениѐ образовательно-квалификационного уровнѐ „магистр” / Сост.: В.А. Герасименко, Г.Г. Рунова, И.П. Кушнир. – Днепропетровск: ДНВЗ УГХТУ, 2018. – 48 с. 9. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу “Безпека життюдіѐльності” длѐ студентів І – ІІ курсів спеціальностей 131, 133, 144 

механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівнѐ “Бакалавр” усіх форм навчаннѐ / Укл.: Н.В. Малиновська, Г.Г. Рунова, І.П. Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 43 с. 4615 10. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі» длѐ здобувачів вищої освіти V курсу 

спеціальностей 131, 133, 144, 151, 152 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ “Магістр” денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Н.Б. Мітіна, С.М. Гармаш, І.П. Кушнір – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36 с.4616  11. Методичні вказівки до виконаннѐ у дипломних проектах та роботах розділу «Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціѐх» за освітнім рівнем «магістр» длѐ студентів спеціальностей «131 Прикладна механіка», «133 Галузеве машинобудуваннѐ», «144 Теплоенергетика» / Укл. : В.О. Герасименко, Д.Б. Шаталін, І. П. Кушнір. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 28 с. 12. Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси, банківська справа та страхуваннѐ», «073 Менеджмент», «075 Маркетинг», «122 Комп’ятерні науки», «123 Комп’ятерна інженеріѐ», «152 Метрологіѐ та 

інформаційно-вимірявальна техніка» / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 26 с. 13. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси, 

банківська справа та страхуваннѐ», «073 Менеджмент», «075 Маркетинг», «122 Комп’ятерні науки», «123 Комп’ятерна інженеріѐ», «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка»./ Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 44 с.; 11) наукове консультуваннѐ 

підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант з питань охорони праці з 2017 р. на ТОВ ""Дари Янони". (Довідка від 11.09.2017, № 62/101); 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце 

на 

Основи охорони праці, 

Охорона праці в галузі, 

Безпека життюдіѐльності, 

СУОП

Асистент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра охорони 

праці та безпеки 

життюдіѐльності

Основне місце 

роботи

Рогальов 

Михайло 

Васильович

Науково-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життюдіѐльності Дніпропетровської області, наказ № 327-к 

від 01.09.2016р. Стажуваннѐ в період з 15.09.2016 до 

15.03.2017 р. Програма стажуваннѐ з дисциплін «Безпека 

життюдіѐльності», «Цивільний захист»

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Военнаѐ академиѐ 

химической защиты им. С.К. 

Тимошенко, Рік закінченнѐ: 1982, 

Спеціальність: инженернаѐ 

оперативно-тактическаѐ, 

Кваліфікаціѐ: офицер с высшим 

военным образованием; Диплом 

спеціаліста видано закладом: 

Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1972, 

Спеціальність: хімічна технологіѐ 

твердого палива, Кваліфікаціѐ: 

інженера, хіміка-технолога

основні публікації за напрѐмом: 1. Плис М.М. (м), Рогальов М. В. Аварійне прогнозуваннѐ в умовах аварії на хімічно небезпечному об’юкті. Всеукраїнський науково – популѐрний журнал «Безпека 

життюдіѐльності». 2013, 5.С.32 -34  2. Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В., Степневська а. В. До проблеми прогнозуваннѐ і оцінки хімічної обстановки та стійкості ХНО в надзвичайних ситуаціѐх - 

Сборник научных трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности, Выпуск 83, Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. С. 193 – 198.  3. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Плис М. М., Маліновська Н. В. Рогальов М. 

В. Евакуаційні заходи ѐк спосіб захисту населеннѐ в надзвичайних ситуаціѐх - Сборник научных трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности, Выпуск 93, Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016. С. 191 – 196.  

4. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Гармаш С. М., Герасименко В. О., Рогальов М. В. Роль географічного фактору у вирішенні завдань цивільного захисту // Строительство, материаловедение, 

машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: БЖД. – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 162-168. 5. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В, Малиновська Н.В. Методично-практичні аспекти 

плануваннѐ та організації евакуації в умовах надзвичайних ситуацій // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, 

ПДАБА. – 2018. – С. 148-153.

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. М. М. Плис, М. М. Плис, Рогальов М. В. 

Довідник Документи, що регламентуять використаннѐ засобів індивідуального захисту За редакції доктора технічних наук, професора О. А. Півоварова – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 175 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки з дисципліни «Цивільний 

захист» до теми: «Методи розрахунку зон ураженнѐ від можливих технологічних вибухів і пожеж. Захист в умовах пожеж» длѐ всіх напрѐмів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр». Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. Рогальов. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015, 42 с.  2. 

Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» очної та заочної форм навчаннѐ освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» Частина I/ Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.  3. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів длѐ вивченнѐ тем з дисципліни «Цивільний захист» денної та заочної форм навчаннѐ освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр». Частина I / Укл.: Плис М. М. ,Плис М. М., Рогальов М. В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 32 с.  4. Методические 

указаниѐ подготовлены длѐ иностранных соискателей высшего образованиѐ, выполнѐящих индивидуальное задание по предмету «Гражданскаѐ защита» на тему: «Прогноз-оценка возможных последствий аварий на промышленных предприѐтиѐх» длѐ образовательно – квалификаци-онных уровней 

«специалист», «магистр» / Сост.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В.– Днепр: ГВУЗ УГХТУ, 2016. 37 c.  5. Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» по темі: «Захист від небезпечних та шкідливих чинників виробничого та побутового характеру» длѐ здобувачів вищої освіти освітньо – 

кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» / Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В., Маліновська Н. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 45с.  6. Дистанційне навчаннѐ. Тести (питаннѐ) длѐ системи електронного тесту-ваннѐ з дисципліни «Цивільний захист» длѐ здобувачів вищої освіти очної та заочної форм 

навчаннѐ освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «Магістр» / Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ 2018, с. 43.  7. Дистанційне навчаннѐ. Тести (питаннѐ) длѐ системи електронного тестуваннѐ з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» длѐ здобувачів вищої освіти очної та заочної форм 

навчаннѐ освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» / Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ 2018, с. 38.  8. Пам’ѐтка ак діѐти в умовах загрози вашому життя і здоров’я» /Укл.: М. М. Плис, М. М. Плис (м), М. В. Рогальов – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. 23 c. Додатки 

кольорові – 12.  9. Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» до виконаннѐ розрахунково-графічної роботи «Розрахунок, характеристика та порѐдок схематичних зображень зон та осередків, що виникаять (можуть виникати) в умовах надзвичайних ситуацій» длѐ здобувачів вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» / Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. Рогальов. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 37 с.  10. Методичні вказівки та індивідуальні завданнѐ з дисципліни «Цивільний захист» за темоя: «Прогнозуваннѐ радіаційної обстановки та організаціѐ захисту населеннѐ і території в 

умовах радіаційного забрудненнѐ місцевості» длѐ здобувачів вищої освіти технологічних та механічних спеціальностей освіньо-кваліфікаційного рівні «Магістр» / Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис., Рогальов М. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 44 с. 11. Методичні рекомендації та поради щодо виконаннѐ 

розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» на тему: «Розрахунок, характеристика та порѐдок схематичних зображень зон та осередків, що виникаять (можуть виникати) в умовах надзвичайних ситуацій» длѐ здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» 

Дистанційне навчаннѐ / Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. Рогальов. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 50 с.   12. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при підготовці до контрольної роботи з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» заочної форм навчаннѐ освітньо – кваліфікаційного 

рівнѐ «Бакалавр» Дистанційне навчаннѐ / Укл.: Плис М. М., Рогальов М. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 27 с.   13. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчаннѐ при підготовці до контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист», освітньо – кваліфікаційний рівень 

Безпека життюдіѐльності, 

Цивільний захист

Асистент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Основне місце 

роботи

Біла Анна 

Олександрівна

Національна металургійна академіѐ, кафедра теорії 

металургійних процесів та хімії, кафедра металургійного 

палива та вогнетривів, 17.12.2018-18.06.2018 рр. (Наказ 

№894-К від 14.12.2018 р.), довідка № 894/4, стажуваннѐ з 

дисциплін: «Процеси та апарати хімічних виробництв»; 

«Процеси та апарати харчових виробництв»; «Процеси та 

апарати хіміко-фармацевтичних виробництв».

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2006, Спеціальність: 

Екологiѐ та охорона навколишнього 

середовища, Кваліфікаціѐ: еколог, 

викладач ВНЗ

основні публікації за напрѐмом: 1. Сорока П.И. Определение технологических параметров процессов получениѐ кремний содержащих соединений из отходов рисового производства / П.И. 

Сорока, А.А. Белаѐ, Т.В. Гриднева, О.А. Тертышный, Е.С. Смирнова // Наукові праці Одеської Нац. академії харчов. технологій. – 2011. – т.2. - №39  2. Белаѐ А. А. Кинетика процесса получениѐ 

карбида кремниѐ из рисовой шелухи / А.А.Белаѐ, П.И.Сорока, О.А.Тертышный, Т.В.Гриднева, С.А.Волкова // Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. - № 5.– С. 106-109  3. Гриднева, Т. В. 

Исследование влиѐниѐ способов подготовки рисовой шелухи на химический состав сырьевого материала при получении диоксида кремниѐ / Т. В. Гриднева, А. А. Белаѐ, П. И. Сорока и др. // 
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систем/А.И. Косолап, А.О. Довгополаѐ// Радіоелектроніка, інформатика, управліннѐ. 2019. № 1.- c. 238-246 (Web Science). 7.      Косолап А.І. Оптимальное резервирование систем управлениѐ со скользѐщим резервом / А.И. Косолап, Довгопола А.А.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. 

научн. трудов. Сер.: Компьятерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – Вып. 94. – С. 44-50.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.Методичні вказівки до лабораторних занѐть з 

курсу «Системний аналіз» длѐ студентів спеціальностей «Спеціалізовані комп’ятерні системи», «Інформаційні управлѐячі системи та технології» / Укл. С.В. Хорошилов, А.О.Довгопола. ? Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. ? 58 с. 2.                 Методичні вказівки длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни 

«Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» длѐ студентів спеціальності 123 “Комп’ятерна інженеріѐ” усіх форм навчаннѐ / укл. А.С. Перетѐтько, А.О. Довгопола. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 30 с. 3.    Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з дисципліни «Інженеріѐ програмного 

забезпеченнѐ» длѐ студентів спеціальності 123 “Комп’ятерна інженеріѐ” усіх форм навчаннѐ / укл. А.С. Перетѐтько, А.О. Довгопола. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 24 с. 4.                 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інструментальні засоби розробки 

мережних додатків» за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ» / Укл. С.В. Хорошилов, А.О. Довгопола. ? Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. ?48 с.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво 

студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ 
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Національна металургійна академіѐ, кафедра 

металургійного палива та вогнетривів, 06.02.2015-06.04.2015 

рр. (Наказ №245-К від 26.01.2015 р.), довідка № 78/1.18 від 

16.04.2015 стажуваннѐ з дисциплін «Устаткуваннѐ 

виробництв переробки горячих копалин», «Основи 

проектуваннѐ хімічних виробництв», «Математичне 

моделяваннѐ та оптимізаціѐ об'юктів хімічної технології», 

«Технологіѐ уловляваннѐ продуктів коксуваннѐ та їх 

переробки»

Диплом магістра видано закладом: 

Національна металургійна академіѐ 

України, Рік закінченнѐ: 2003, 

Спеціальність: Хiмiчна технологiѐ 

палива i вуглецевих матерiалiв, 

Кваліфікаціѐ: магістр хімічної 

технології та інженерії

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті:  1. Дослідженнѐ фізико-хімічних властивостей МХТЗ на основі концентрату МР-17/ Е.А. Гончарова, Г.В. Скрипник, А.Й. Запорожець/ Вопросы химии и 

химической технологии, 2010, №9 2. Дослідженнѐ дії металів та лаків на старіннѐ трансформаторної оливи,/ Гончарова Е.А., Запорожець А.Й./ Вопросы химии и химической технологии, 2010, №10 

3. Дослідженнѐ зміни фізико-хімічних показників трансформаторної оливи / Гончарова Е.А., Колюснік О.В.,Запорожець А.Й., Вопросы химии и химической технологии, 2010, №3 4. Дослідженнѐ 

мікробіологічного ураженнѐ реактивного палива / Е.А. Гончарова, М.Ю. Шевченко, В.Г. Кулабухова, А.Й. Запорожець, В.О. Головенко// Вопросы химии и химической технологии, 2013, №3. 5. 

Дослідженнѐ впливу рідини «І-М» на ѐкісні показники мікробіологічноураженого авіаційного палива ТС-1 / Е.А. Гончарова, М.Ю. Шевченко, В.Г. Кулабухова, А.Й. Запорожець, В.О. Головенко// 

Вопросы химии и химической технологии, 2013, №4. 6. Формирование нефтѐных смесей с целья увеличениѐ отбора маслѐных фракций/ Е.В. Тертышнаѐ, А.И.Запорожец, Е.В. Роенко, О.А. 

Калиниченко, Л.А. Снежко / Технологии нефти и газа, 2014, №4 – с.15-18 7. Газоплотность кладки коксовых печей. Сообщение 2. Ошибки определениѐ коэффициента избытка воздуха / Д.Г.Зублев, 

В.Д.Барский, А.В. Кравченко, А.И. Запорожец / Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность 2016 №1, с 20-23. 8. Газоплотность кладки коксовых печей. Сообщение 3. Метод определениѐ 

перетоков воздуха / Д.Г.Зублев, В.Д.Барский, А.В. Кравченко, А.И. Запорожец / Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность 2016 №3, с 22-26 9. Исследование эффективности рециркулѐции 

продуктов горениѐ в коксовых печах. Крайние отопительные каналы. / Д.Г.Зублев, В.Д.Барский, А.В. Кравченко, А.И. Запорожец / ВХХТ 2016 №4, с 47-50

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                 Методичні вказівки до виконаннѐ програм переддипломних практик длѐ студентів спеціальності 6, 7.05130105, що здобуваять ОКР «бакалавр», «спеціаліст». 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з 

дисципліни “Математичне моделяваннѐ та застосуваннѐ ЕОМ в хімічній технології” длѐ студентів, що навчаятьсѐ за напрѐмом підготовки 0513 “Хімічна технологіѐ та інженеріѐ” Укладачі: Тертишна О.В., Запорожець А.Й., Гуревіна Н.Л. . - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 8c 3. Методичні вказівки та 

контрольні завданнѐ до курсу „Термокаталітичні процеси в технології переробки горячих копалин” за напрѐмом 0513 „Хімічна технологіѐ” длѐ студентів V курсу заочного навчаннѐ/ Укл. Шевченко О.Б., Запорожець А.Й. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 8c 4. Методичні вказівки до лабораторного 

практикуму з курсу „Термокаталітичні процеси в технології переробки горячих копалин” за напрѐмом 0513 „Хімічна технологіѐ”/ Укл. Шевченко О.Б., Запорожець А.Й., Раскіна Л.С. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013.- 38 c. 5. Методичні вказівки до робочих програм переддипломної практики бакалаврів і 

спеціалістів з напрѐму 6.051301 «Хімічна технологіѐ» та зі спеціальності 7.05130105 "Хімічна технологіѐ палива та вуглецевих матеріалів" длѐ студентів IV-VІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ / А.А. Ковбик, А.Й. Запорожець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 18 с. 6. Методичні вказівки до 

практичних занѐть з дисципліни "Устаткуваннѐ виробництв переробки горячих копалин" длѐ студентів, що навчаятьсѐ за напрѐмом підготовки 6.051301 "Хімічна технологіѐ", спеціальності 6.05130105 "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів" / Укл. А.А. Ковбик, А.Й. Запорожець. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. -29 с 7. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни "Устаткуваннѐ виробництв переробки горячих копалин" длѐ студентів, що навчаятьсѐ за напрѐмом підготовки 6.051301 "Хімічна технологіѐ", спеціальності 6.05130105 "Хімічні технології палива та 

вуглецевих матеріалів". Частина 1. Розрахунок теплообмінників і печей / Укл. А.А. Ковбик, А.Й. Запорожець. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 16 с 8. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Устаткуваннѐ виробництв переробки горячих копалин», «Основи проектуваннѐ хімічних 

виробництв», курсового і дипломного проектуваннѐ. Розділ "Первинне охолодженнѐ коксового газу. Розрахунок газозбірника и холодильників" за спеціальністя „ Хімічні технології та інженеріѐ ” / Укл. А.А. Ковбик, А.Й. Запорожець -Дніпропетровськ, 2018.-44 с. 9. Н А С К Р І З Н А П Р О Г Р А М А виробничої 

практики студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженеріѐ" спеціалізацій "Хімічні технології палива та вуглецевих" матеріалів та "Хімічні технології альтернативних енергоресурсів" / Укл. А.А. Ковбик, А.Й. Запорожець -Дніпро, 2018.-19 с. 10. Н А С К Р І З Н А П Р О Г Р А М А виробничої практики 

студентів факультету технології високомолекулѐрних сполук спеціальності 161 "Хімічні технології та інженеріѐ" вибіркові блоки "Хімічні технології палива та вуглецевих" матеріалів та "Хімічні технології альтернативних енергоресурсів" / Затверджено ПрАТ"ЛиНІК", м. Лисичанськ, луганська обл., Укл. О.Б. 

Шевченко, А.Й. Запорожець -Дніпро, 2019.-23 с; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Заступник декана факультету 

технології високомолекулѐрних сполук з жовтнѐ 2015 року по травень 2016 року вклячно.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Наукові статті:  1. 

Дослідженнѐ фізико-хімічних властивостей МХТЗ на основі концентрату МР-17/ Е.А. Гончарова, Г.В. Скрипник, А.Й. Запорожець/ Вопросы химии и химической технологии, 2010, №9 2. Дослідженнѐ дії металів та лаків на старіннѐ трансформаторної оливи,/ Гончарова Е.А., Запорожець А.Й./ Вопросы химии 
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"Індивідуальне підвищеннѐ кваліфікації за успішне 

завершеннѐ  навчаннѐ в аспірантурі з 01.11.13 по 31.10.16. 

Наказ ДВНЗ УДХТУ  508-к від 08.11.17, довідка №19-57 від 

08.11.17. Підвищеннѐ кваліфікації з 16.01.17 по 27.01.17 в 

ДВНЗ ""УДХТУ""  з математичного моделяваннѐ. Свідоцтво 
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основні публікації за напрѐмом: 1.                  Banakh O., Journot T., Gay P.-A., Matthey J., Csefalvay C., Kalinichenko O., Sereda O., Moussa M., Durual S., Snizhko L. Synthesis by anodic-spark deposition of Ca- 

and P-containing films on pure titanium and their biological response, Applied Surface Science 378 (2016) 207–215, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.03.161 (SCOPUS) 2.                  Snizhko L. A, Kalinichenko 

O. A.,·Misnyankin D. A. Synthesis of calcium phosphates on titanium Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 52 (2016) 3, 257-262 http://link.springer.com/article/10.3103/S106837551603011X 

(SCOPUS). 3.                  Snizhko L.O., Yerokhin A.L., Kalinichenko O.O., Misnyankin D.O. Hydrogen Release on the Anode in the Course of Plasma Electrolytic Oxidation of Aluminum// Materials Science. – 2016. – 

Vol.52(3) . – P. 421-430  http://link.springer.com/article/10.1007/s11003-016-9974-5 4.                  Kalinichenko O. O. The effect of electrical breakdown on the metal surface and the adjacent electrolyte layer in 

high-voltage oxidation *Тext+ / Snizhko L. O., Girin O. B., Kalinichenko O. O., Gurevina N. L. // The optimization of composition, structure and properties of metals, oxides, composites, nano and amorphous 

materials : Materials of the Sixteenth Israeli - Russian Bi-National Workshop 2017 (Ariel, Israel, 28 - 31 August, 2017) – Ariel (Israel), 2017. – P. 116-126. https://www.ariel.ac.il/sites/conf/mmt/ws2017/ws-

2017.htm 5.                  Oksana Banakh, Lyubov Snizhko, Tony Journot, Pierre-Antoine Gay, Catherine Csefalvay, Oleg Kalinichenko, Oleg Girin, Laurine Marger, Stephane Durual The Influence of the Electrolyte 

Nature and PEO Process Parameters on Properties of Anodized Ti-15Mo Alloy Intended for Biomedical Applications // Metals, 2018, 8, 370.  https://doi.org/10.3390/met8050370 (registering DOI) - 21. "6. V.A. 
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платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні Методичні вказівки до виконаннѐ переддипломної практики на заводах по виробництву 

в’ѐжучих матеріалів та виробів на їх основі длѐ студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 Хімічні технології та інженеріѐ / Укл. Н.В. Кондратьюва, О.а. Білий, Ан.А. Салюй, Г.В. Фоменко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017.– 14 с. 2.   Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни «Механічне устаткуваннѐ, процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженеріѐ / Укл. О.а. Білий, Ан.А. Салюй – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 28 с. 3. 

Методичні вказівки до виконаннѐ переддипломної практики на заводах по виробництву в’ѐжучих матеріалів та виробів на їх основі длѐ студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 Хімічні технології та інженеріѐ / Укл. Н.В. Кондратьюва, О.а. Білий, Ан.А. Салюй, Г.В. Фоменко. – 

Дніпро: УДХТУ, 2017.– 15 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. №106166 Україна, МПК (2014.01) C 03 С 8/02 (2006.01), С 23 D 5/00 

Емаль / Голеус В. І., Шульга Т. Ф., Салюй Ан. А. (Україна). - № а 201308629; заѐвл. 09.07.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бял. № 14 2. Пат. №106167 Україна, МПК (2014.01) C 03 С 8/02 (2006.01), С 23 D 5/00 Емаль длѐ алямінія / Голеус В. І., Шульга Т. Ф., Салюй Ан. А. (Україна) - № а 201308632; заѐвл. 09.07.2013; опубл. 

25.07.2014, Бял. № 14 3. Пат. №114833 Україна, МПК (2006.01) C 03 С 8/02, С 03 С 8/12 Безгрунтова емаль / Голеус В. І., Кислична Р. І., Козирюва Т. І., Нагорна Т.І., Салюй Ан.А., Науменко С.Я (Україна). - № а 201507865; заѐвл. 07.08.2015; опубл. 10.08.2017, Бял. № 15 4. Пат. №115634 Україна, МПК (2006.01) С 03 

С 8/02, С 03 С 8/12 Емаль / Голеус В.І., Кислична Р.І., Козирюва Т.І., Нагорна Т.І., Науменко С.Я., Салюй Ан.А., Никитчук С.М. (Україна). - № а 201610834; заѐвл. 28.10.2016, опубл. 10.07.2017, Бял. №13 5. Пат. №119086 Україна, МПК (2006) С 03 С 8/18 (2006.01), С 03 С 8/22 (2006.01), С 23 С 30/00, С 23 С 24/00 

Металокерамічне покриттѐ длѐ деталей із нікелевих сплавів / Голеус В.І., Козирюва Т.І., Карасик О.В., Кислична Р.І., Салюй Ан.А., Потапов О.М., Сімбіркіна А.М. (Україна). - № а 201706578; заѐвл. 26.06.2017, опубл. 25.04.2019, Бял. №8
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основні публікації за напрѐмом: Nikolsky V.Ye. Thermodynamic analysis of thermal and diffusion boundary layers influence upon the thermo-technological processes parameters in gas – solid systems / 

V.Ye. Nikolsky, A.V. Lobodenko, I.L. Reshetnyak / – Industrial Technology and Engineering. – Shymkent: SKSU named after M.Auezov, 2016. – № 2(19) – C. 43–52. Наукові статті: 1. Никольский В.Е. 

Комплексные исследованиѐ рециркулѐции с помощья эрлифтного эффекта в аппаратах погружного горениѐ / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко, И.Л. Решетнѐк // Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ».– Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 44 (1153). – С. 108–111. 2. Никольский В.Е. Разработка и исследование цельнометалической камеры сгораниѐ длѐ аппаратов погружного горениѐ / 

В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016 – № 1. – C. 59–65.  3. Никольский В.Е. Исследование химико-физических свойств воды, 

обработанной контактным способом нагрева / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 10(1182). – C. 153–157. 4. 

Никольский В.Е. Экспериментальные исследованиѐ погружных газовых нагревателей / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Современный научный вестник. Сериѐ: Технические науки. Физика. 

–Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2016. – № 17 (264). – С. 105–109.  5. Dubnytskyj V.I. PRACTICAL ASPECT OF ZONAL COMPETITION DIAGNOSTICS IN RETAIL // V.I. Dubnytskyj., A.V. Lobodenko, V.G. Babenko, 

Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Ukrainian State University of Chemical Technological, Dnipro, 2018. –1(7) – Р. 39-43 6. Никольский В.Е.  Термическое обезвреживание жидких радиоактивных отходов 

с применением аппаратов погружного горениѐ / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ.– Харків: НТУ «ХПІ», 2016 – №2 – С. 77–81.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1)   Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Методологічні основи проектуваннѐ машин длѐ переробки полімерних матеріалів» длѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за освітньо-професійноя програмоя «магістр» за спеціальністя 

133 «Галузеве машинобудуваннѐ» (МП) / Укл.: І.І. Начовний, І.М. Кузѐюв, А.М. Дудка, А.В. Лободенко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с. 2)   Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Розрахунок і конструяваннѐ машин та обладнаннѐ длѐ виробництва виробів з пластмас та еластомерів» длѐ 

студентів V курсу спеціальності «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів» (МП) / Укл.: І.І. Начовний, І.М. Кузѐюв,А.М. Дудка, А.В. Лободенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 24 с. 3)   Методичні вказівки до виконаннѐ самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Надійність та довговічність машин» длѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за освітньо-професійноя програмоя «магістр» за спеціальністя 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», спеціалізаціѐ «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів» (ХМ) та (МП) / Укл.: А.М. Дудка, А.В. Лободенко. – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 8 с. 4)   Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи технології виготовленнѐ деталей та складаннѐ машин» длѐ студентів ІV курсу денної форми навчаннѐ за напрѐмом 6.050502 «Інженерна механіка» / О. В. Стовпник, А. В. Клименко, А. В. 

Лободенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 32 с. 5)   Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторного практикуму з дисципліни “Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів” длѐ студентів напрѐмку підготовки 6.050503 – «Машинобудуваннѐ» спеціальності 133 – 

«Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл.: В.І. Ситар, С.О. Кіжаюв, А.В. Лободенко, І.І. Начовний,. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. –92с. 6)   Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни “Експлуатаціѐ та обслуговуваннѐ машин” длѐ студентів ІV курсу спеціальностей 133 – «Галузеве 

машинобудуваннѐ», 131 – «Прикладна механіка» та за напрѐмом підготовки 6.050503 – «Машинобудуваннѐ», 6.050502 – «Інженерна механіка» / укл.: Ситар В.І, Начовний І.І., Лободенко А.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 31 с. 7)   Конспект лекцій з курсу «Технологічні основи машинобудуваннѐ» длѐ студентів 

III курсу напрѐму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка». Частина ІІ / Укл.: О. В. Стовпник, А.В. Лободенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 46 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.Нікольський В.Ю. Енергоефективні уніфіковані теплові апарати длѐ енерготехнологічних виробництв. / Нікольський В.Ю. , Олейник О.Я., Лободенко А.В. //CVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНТЕГРОВАНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ та ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННа «ІТЕ-2018» (26 листопада–28 листопада 2018 р., м. Харків НТУ «ХПІ») - 2018. – С.95 2. Лободенко А. Ю. Дослідженнѐ полімерних матеріалів з регуляячим терміном експлуатації на основі полівінілового спирту та природних полімерів / Лободенко А. Ю., Ситар В. І., 

Лободенко А. В. // V Международнаѐ научно-техническаѐ конференціѐ студентов, аспирантов и молодых ученых "Химиѐ и современные технологии": тезисы докладов. (Днепропетровск, 20-22 апрелѐ 2011). – 2017. – С.93.  3. Хоренко Д. І. Дослідженнѐ полімерних покриттів длѐ захисту від 

гідроабразивного зношуваннѐ / Хоренко Д. І., Семенець О. А., Клименко А. В., Лободенко А. В. // V Международнаѐ научно-техническаѐ конференціѐ студентов, аспирантов и молодых ученых "Химиѐ и современные технологии": тезисы докладов. (Днепропетровск, 20-22 апрелѐ 2011). – 2017. – С.95.  4. 

Дубницький В. І. Адаптивне позиціонуваннѐ підприюмств торгівлі ѐк результат використаннѐ конкурентних переваг / Дубницький В. І. , Лободенко А.В .// МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІа «СУЧАСНІ НАПРаМКИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ КОНКУРЕНТНО 

СПРОМОЖНОСТІ, ІННОВАЦІЙНОСТІ ТА СТАЛОСТІ»: тези доповіді , (м. Запоріжжѐ , 6 КВІТНа 2018р.) - 2018. – С.56. 5. Никольський В.Е. Компьятерное моделирование и экспериментальные исследованиѐ гидродинамических процессов в роторно-импульсных теплогенераторах / Никольський В.Е. , 

Александров А.Г., ариз В.А.,, Матченко М.Н.,, Лободенко А.В. //V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Компятнрне Моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем (6 листопада–8 листопада 2019 р., м. Дніпро) - 2019. – С.94; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 2016-2018 роки - призначена відповідальноя за пункт зовнішнього незалежного оціняваннѐ на базі університету ДВНЗ УДХТУ.  У 2018 році 

призначена заступником відповідального секретарѐ приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 9 років; 

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Nikolsky V.Ye. Thermodynamic analysis of thermal and diffusion boundary layers influence upon the thermo-

technological processes parameters in gas – solid systems / V.Ye. Nikolsky, A.V. Lobodenko, I.L. Reshetnyak / – Industrial Technology and Engineering. – Shymkent: SKSU named after M.Auezov, 2016. – № 2(19) – C. 43–52.; Наукові статті: 1. Никольский В.Е. Комплексные исследованиѐ рециркулѐции с помощья 

эрлифтного эффекта в аппаратах погружного горениѐ / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко, И.Л. Решетнѐк // Вісник Національного технічного університету «ХПІ».– Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 44 (1153). – С. 108–111. 2. Никольский В.Е. Разработка и исследование цельнометалической камеры сгораниѐ длѐ 

аппаратов погружного горениѐ / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016 – № 1. – C. 59–65.  3. Никольский В.Е. Исследование химико-физических свойств воды, обработанной контактным способом нагрева / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко 

// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 10(1182). – C. 153–157. 4. Никольский В.Е. Экспериментальные исследованиѐ погружных газовых нагревателей / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Современный научный вестник. Сериѐ: Технические науки. Физика. 

–Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2016. – № 17 (264). – С. 105–109.  5. Dubnytskyj V.I. PRACTICAL ASPECT OF ZONAL COMPETITION DIAGNOSTICS IN RETAIL // V.I. Dubnytskyj., A.V. Lobodenko, V.G. Babenko, Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Ukrainian State University of Chemical Technological, Dnipro, 2018. –1(7) – Р. 

39-43 6. Никольский В.Е.  Термическое обезвреживание жидких радиоактивных отходов с применением аппаратов погружного горениѐ / В.Е. Никольский, А.В. Лободенко // Інтегровані технології та енергозбереженнѐ.– Харків: НТУ «ХПІ», 2016 – №2 – С. 77–81.

Інтелектуальна власність- 3 

год,Зварявальні процеси та 

їх обладнаннѐ -5 год., 

Технологічна оснастка -16 

год., Проектуваннѐ 

триботехнічних систем - 24 

год.

Асистент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

інформаційних систем

Сумісництво



Асистент Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра комп’ятерно-

інтегрованих 

технологій та 

автоматизації

Сумісництво Олійник Ольга 

Яріївна

1.Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

ѐкості, стандартизації та сертифікації. Стажуваннѐ в період з 

04.12.2015 по 18.05.2016 р. з дисципліни «Стандартизаціѐ та 

сертифікаціѐ засобів виміряваннѐ», «Надійність та 

діагностуваннѐ засобів автоматизації», «Методи і засоби 

виміряваннѐ». Довідка про проходженнѐ стажуваннѐ № 

889/1.11 від 18.05.16 р. 2. Національна металургійна 

академіѐ України, кафедра автоматизації виробничих 

процесів. Стажуваннѐ в період з 21.12.2015 по 21.05.2016 р. 

з дисципліни «Надійність та діагностуваннѐ засобів 

автоматизації», «Основи проектуваннѐ систем 

автоматизації». Довідка про проходженнѐ стажуваннѐ № 

881/6 від 21.05.16 р. 3. Товариство з обмеженоя 

відповідальністя «Науково-виробниче підприюмство «ІНОКС 

БІЗ». Стажуваннѐ з 20.09.16 по 21.11.16 з дисципліни 

«Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень», 

«Кваліметріѐ та керуваннѐ ѐкістя».  Наказ ДВНЗ УДХТУ про 

направленнѐ на стажуваннѐ № 359-К від 19.09.16р. Довідка 

про проходженнѐ стажуваннѐ № 14 П від 01.12.16 р

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2005, Спеціальність: 

Метрологiѐ та вимірявальна техніка, 

Кваліфікаціѐ: інженер-дослідник

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрІ 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології; 

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів, Тема 

дисертації: Синтез і дослідженнѐ 

властивостей нанокристалічної 

кераміки з фазовим переходом 

напівпровідник-метал

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

044059, дата видачі 29.09.2015, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №4-02-

Д від 29.09.2015, кафедра 

комп`ятерно-інтегрованих 

технологій та метрології

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 001729, дата видачі 10.11.2011, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

10.11.2011, спеціальність 

технологіѐ тугоплавких 

неметалічних матеріалів; 

Асистент Економічний 

факультет

Кафедра 

підприюмництва, 

організації 

виробництва та 

теоретичної і 

прикладної економіки

Сумісництво Федулова 

Світлана 

Олександрівна

1. Підвищеннѐ ква-ліфікації (стажу-ваннѐ) «Сучасна 

трансформаціѐ со-ціально-економічної систе-ми в умовах 

ювроін-теграції» в Fundacja ADD спільно з Юв-ропейським 

Суспі-льно-Технічним Університетом, Фондом Inmarket та 

Інститутом Міжна-родної Академії та Наукової Співпра-ці, м. 

Варшава, Польща, з «25» бе-резнѐ 2019 р. по «12» квітнѐ 

2019 р. Сертифікат № ЕК-003-0419. Наказ ДВНЗ УДХ-ТУ від 

«01» квітнѐ 2019 року № 65-ВК. 2. Стажуваннѐ в 

Національній мета-лургійній академії з 01.10.2018 р. по 

03.12.2018 р. з дис-циплін «Управлін-нѐ ризиком», «Ма-

тематичні методи і моделі ринкової економіки», «Ме-

тодологіѐ наукових досліджень в інфо-рмаційній економі-

ці», «Аналіз, моде-ляваннѐ та управ-ліннѐ інвестицій-ними 

проектами», «Ризик-менеджмент у фі-нансовій сфері».  

Протокол №7 від 28.08.18. Наказ ДВНЗ УДХ-ТУ № 463-к від 

27.09.18 р. Довідка 671/6 від 03.12.18. 3. Проходженнѐ 

індивідуального підвищеннѐ квалі-фікації - захист до-

кторської дисерта-ції за спеціальністя 08.00.05 – «Розви-ток 

продуктивних сил і регіональна еконо

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2003, Спеціальність: 

Менеджмент організацій, 

Кваліфікаціѐ: магістра з менеджменту

Науковий ступінь: Доктор 

економічних наук, Наукова 

спеціальність: 08.00.05 – 

«Розвиток про-дуктивних сил і 

регіональна економіка», Тема 

дисертації: Теоретико-

методологічні засади розвитку 

регіональних соціально-

економічних систем в умовах 

обмеженості водних ресурсів; 

Вчене званнѐ: Доцент по кафедрі 

економіки промисловості та 

організації виробництва; 

Науковий ступінь: кандидат 

економічних наук, Наукова 

спеціальність: спеціальність 

розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка

основні публікації за напрѐмом: 1.    Fedulova S.O. Formation of the market of water resources as a process of accumulation of capital in the regions of Ukraine on the way to sustainable development / S.O. 

Fedulova // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2016. P. – Volume 2. Number 2. – С. 176 – 183. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus) DOI: 

doi.org /10.30525/2256-0742/2016-2-2-176-183 2. Fedulova S. Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems / S. Fedulova, V. Komirna // Baltic Journal of 

Economic Studies. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2017. – Volume 3. Number 5. – P. 412-420. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus) DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-

412-420 3. Fedulova S., Komirna V., Naumenko N., Vasyliuk О. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections // Montenegrin Journal of Economics. 2018. 

Vol. 14. No. 4. Р. 57-68. (Scopus, Web of Science Core Collection) DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.4 4. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V. and Naumenko N. Economic development management in a 

water-capacious economy // Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17(3). Р. 259-270. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.17(3).2019.21 Наукові статті: 1.         Федулова С.О. Застосуваннѐ 

нейронних мереж в прогнозуванні соціально - економічного розвитку регіону / С.О. Федулова, О.В. Білоброва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015.- №2. 

Т.2 (222). – С. 223 – 226. (Index Copernicus) 2.         Федулова С.О. Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміннѐ та реалії *Електронний ресурс+ / С.О. Федулова // Економіка: реалії 

часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html. (Index Copernicus) 3.         Федулова С.О. Сутнісна характеристика 

понѐттѐ «регіональна соціально-економічна система» / С. О.Федулова // Економічний форум. – 2015. - № 4. – С. 170 – 174. (Index Copernicus) 4.         Федулова С.О. Парадигма функціонуваннѐ 

ринкових процесівв умовах трансформації регіонів / С.О. Федулова, В.І. Дубницький // Вісник економічної науки України. Науковий журнал. – 2016. – №1 (30). – С. 45 – 49.  5.         Федулова С.О. 

Передумови трансформаційних процесів у регіонах України / С.О. Федулова, Дубницький В.І. // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. – 2016. - № 2(80). – С. 34-43. (Index Copernicus) 

6.         Федулова С.А. Особенности и закономерности управлениѐ конкурентоспособностья региональной экономической системы / С.А. Федулова, В.И. Дубницкий, И.П. Ганжела // Прометей. – 

2016. – Вип.1(47). – С.31-43. (Index Copernicus) 7.         Федулова С.О. Глобалізаціѐ та розвиток економік геополітичних регіонів світу / С.О. Федулова, В.В. Комірна, О.В. Овчаренко, Д.В. Чорна // 

Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2016. - №2(4). – С. 28 – 32.  8.         Федулова С.О. Інформаційна безпека та захист інтелектуальної власності на бази даних / С.О. Федулова // Економічний вісник 

ДВНЗ УДХТУ. – 2016. - №2(4). – С. 189 – 193. 9.         Федулова С.О. Фундаментальна нелінійність розвитку в регіональних дослідженнѐх / С.О. Федулова // Збірник наукових праць «Проблеми 

системного підходу в економіці». – 2017. - Випуск 1(57). – С. 125 – 131. 10. Федулова С.О. Соціальна інфраструктура в умовах розвитку регіональних соціально-економічних систем / С.О. Федулова, 

В.І. Дубницький, О.В. Василяк // Вісник Хмільницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2. Том 2(246). – С. 28 – 33. (Index Copernicus) 11. Федулова С.О. Оцінка 

регіонального розвитку на основі нормативної динамічної моделі еталонного режиму функціонуваннѐ регіональної соціально-економічної системи / С.О. Федулова // Інноваційна економіка. 

Науково-виробничий журнал. – 2017. – № 3-4(68). – С. 104-117. (Index Copernicus) 12. Федулова С.О. Теоретичні основи оцінки динамічної ефективності регіональних соціально-економічних систем / 

С.О. Федулова // Бізнес Інформ. Науковий журнал. – 2017. - № 5(472). – С. 56-62. (Index Copernicus) 13. Федулова С.О. Регіональна інфраструктура: модернізаціѐ, пріоритети та перспективи розвитку / 

С.О. Федулова, В.І. Дубницький, О.В. Василяк // Проблеми економіки. Науковий журнал. – 2017. - №2. – С. 161-168. (Index Copernicus) 14. Федулова С.О. Проблеми розвитку регіональної 

інфраструктури з урахуваннѐм вимог глобальної водної безпеки майбутнього / С.О. Федулова, В.В. Комірна // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – 2017. – Випуск 18. – С. 117-124.  

15. Федулова С.О. Стійкість розвитку та безпека регіональних соціально-економічних систем в умовах динамічних процесів / С.О. Федулова, А.О. Журавель // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серіѐ «Економічні науки». – 2017. – Випуск 25. Частина 2. – С. 82-86. (Index Copernicus) 16. Федулова С.О. Фінансова децентралізаціѐ в Україні та її вплив на соціально-

економічний розвиток регіонів / С.О. Федулова // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2017. - №2(6). – С. 42 – 46. (Index Coper

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: 1. Project number 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Harmonising water related graduate education (Water Harmony). (11/2015-10/2018). 2. Project 

CPEA-2015/10036 Water Harmony - Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II). (01/2016-12/2021).; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми: «Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку 

регіонів» № 58/160299 за д.р. 0116U001713 (термін виконаннѐ 01.2016 р. – 12.2017 р.) 2. Науковий керівник наукової теми: «Соціально-економічний розвиток ѐк основа реалізації економічних інтересів суспільства» № 58/180399 (термін виконаннѐ 01.2018 р. - 12.2020 р.) 3. Член редакційної колегії фахового 

виданнѐ України: «Економічний вісник» УДХТУ, м. Дніпро (ISSN 2415-3974) (дійсний член).; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його 

заступника: 1. Завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки з 20.10.17 по 1.11.19 2. Заступник декана з навчальної роботи економічного факультету в період з 06.2014 по 09.2016.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект лекційз дисципліни „Економіка 

природокористуваннѐ” длѐ студентів денної і заочно-дистанційної форми навчаннѐ за спеціальністя 6.040106 – «Екологіѐ, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуваннѐ». Частина 1 / Укл. С.О. Федулова. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 78 с. №3050 2. Конспект лекційз 

дисципліни „Економіка природокористуваннѐ” длѐ студентів денної і заочно-дистанційної форми навчаннѐ за спеціальністя 6.040106 – «Екологіѐ, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуваннѐ». Частина 2 / Укл. С.О. Федулова. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 64 с. №3051 

3. Методичні рекомендації до виконаннѐ практичних та семінарських занѐть з дисципліни „ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННа” длѐ студентів денної і заочно-дистанційної форм навчаннѐ галузі знань 10 – «Природничі науки», спеціальності 101 – «Екологіѐ» / Укл. С.О. Федулова. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 

2017. – 18 с. №3938 4. Методичні рекомендації длѐ самостійної роботи з дисципліни „Економіка природокористуваннѐ” длѐ студентів денної і заочно-дистанційної форм навчаннѐ напрѐму галузі знань 10 – «Природничі науки», спеціальності 101 – «Екологіѐ» / Укл. С.О. Федулова. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 

2017. – 42 с. №3990 5. Методичні рекомендації до практичних та семінарських занѐть з дисципліни „Економіка та організаціѐ біотехнологічних виробництв” длѐ студентів денної і заочно-дистанційної форм навчаннѐ галузі знань 16 – «Хімічна та біоінженеріѐ», спеціальності 162 – «Біотехнології та 

біоінженеріѐ» (6.05140101 – «Промислова біотехнологіѐ») / Укл. С.О. Федулова. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 45 с. №3675 6. Методичні рекомендації длѐ самостійної роботи студентів денної і заочно-дистанційної форм навчаннѐ з дисципліни „Економіка, організаціѐ та управліннѐ хімічних підприюмств” 

галузі знань 16 – «Хімічна та біоінженеріѐ», спеціальності 161 – «Хімічні технології та інженеріѐ», спеціалізації – «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів», спеціалізації – «Хімічні технології високомолекулѐрних сполук», спеціалізації – «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» 

/ Укл. С.О. Федулова. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 34 с. №3677 7. Методичні рекомендації та індивідуальні завданнѐ длѐ самостійної роботи студентів з дисципліни „Регіональна економіка” длѐ студентів денної та заочно-дистанційної форм навчаннѐ напрѐму підготовки 05 – «Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальності 051 – «Економіка» та напрѐму підготовки 07 – «Управліннѐ та адмініструваннѐ», спеціальностей: 075 – «Маркетинг»; 072 – «Фінанси, банківська справа та страхуваннѐ» / С. О. Федулова. – Дніпро: УДХТУ, 2017. – 50 с. №3887 8. Методичні рекомендації та індивідуальні завданнѐ длѐ 

самостійної роботи з дисципліни „ Капітал підприюмства: формуваннѐ та використаннѐ ” длѐ студентів денної та заочно-дистанційної форм навчаннѐ напрѐму підготовки 05 – «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 – «Економіка» / С. О. Федулова. – Дніпро: УДХТУ, 2017. – 20 с. №3884 9. 

Методичні рекомендації длѐ організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Інформатика” длѐ студентів денної та заочно-дистанційної форм навчаннѐ напрѐму підготовки 05 – «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 – «Економіка» та напрѐму підготовки 07 – «Управліннѐ та 

адмініструваннѐ», спеціальностей: 075 – «Маркетинг»; 072 – «Фінанси, банківська справа та страхуваннѐ» / С. О. Федулова. – Дніпро: УДХТУ, 2017. – 38 с. 10. Робоча програма науково-дослідної практики длѐ студентів денної форми навчаннѐ спеціальності 051 – «Економіка» за освітньоя програмоя 

«Економічна кібернетика», другим (магістерським) рівнем / Укл. І.І. Стрельченко, С.О. Федулова, Н. Я. Науменко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 37 с. 11. Робоча програма асистентської практики асистентської практики длѐ студентів спеціальності 051 Економіка за освітньоя програмоя «Економічна кібернетика» 

денної форми навчаннѐ за другим (магістерським) рівнем / Укл. С.О. Федулова., Н.Я. Науменко, О.В. Білоброва. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 19 с. № 4210 12. Робоча програма асистентської практики длѐ студентів спеціальності 051 Економіка за освітньоя програмоя «Економіка підприюмства» денної та 

заочної форм навчаннѐ за другим (магістерським) рівнем / Укл. С.О. Федулова. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 19 с. № 4211 13. Методичні рекомендації до семінарських занѐть з дисципліни „Інноваційний розвиток підприюмства” длѐ студентів V курсу спеціальностей 051 – «Економіка» та 075 – «Маркетинг» 

денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. С.О. Федулова, В.І. Дубницький, О.В. Василяк. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2018. – 25с. 14. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни „Інноваційний розвиток підприюмства” длѐ студентів V курсу спеціальностей 051 – «Економіка» та 075 – 

«Маркетинг» денної та заочної форм навчаннѐ / Укл. С.О. Федулова, В.І. Дубницький, О.В. Василяк. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2018. – 24с. 15. Робоча програма з переддипломної виробничої практики за освітнім рівнем «Магістр» длѐ студентів спеціальності «051 Економіка» освітньої програми 

«Економічна кібернетика» / Укл. І.І. Стрельченко, С.О. Федулова, О.В. Білоброва. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. ; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного коміте

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 

040134, дата видачі 31.10.2014, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ №7/02-

Д від 31.10.2014, кафедра економіки 

промисловості та організації 

виробництва

кандидат економічних наук, 

диплом ДК 009755, дата видачі 

26.10.2012, Атестаційна колегіѐ, 

рішеннѐ № від 26.10.2012, 

спеціальність розвиток 

продуктивних сил і регіональна 

економіка; тема: «Регуляваннѐ 

процесів формуваннѐ та 

використаннѐ лядського капіталу 

регіонів України»

Регіональна економіка (32), 

Економіка 

природокористуваннѐ (24), 

Економічна інформатика 

(16), Фінансово-економічний 

аналіз діѐльності хімічних 

підприюмств (16), 

Математичні методи і 

моделі ринкової економіки 

(16),Ризик-менеджмент у 

фінансовій сфері (8)

Асистент Економічний 

факультет

Кафедра 

підприюмництва, 

організації 

виробництва та 

теоретичної і 

прикладної економіки

Сумісництво Писарькова 

Валеріѐ 

Ростиславівна

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2019, Спеціальність: 

Економіка; Диплом бакалавра 

видано закладом: Державний вищий 

навчальний заклад "Український 

державний хіміко-технологічний 

університет", Рік закінченнѐ: 2017, 

Спеціальність: економічна 

кібернетика, Кваліфікаціѐ: бакалавр з 

економічної кібернетики

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Писарькова В.Р., Рѐбцева О.Ю. Деѐкі аспекти сучасної мотивації персоналу // Хіміѐ та 

сучасні технології / Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, VIII том. – Д Дніпро: ВНЗ УДХТУ, 2015. – С. 20-21. 2. Писарькова В.Р. Индуктивные информационные системы в управлении экономическими объектами / Комп’ятерне 

моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародноя участя. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 282-284. 3. Писарькова В.Р. Овчаренко О.В. Использование имитационных моделей систем массового обслуживаниѐ длѐ повышениѐ 

эффективности деѐтельности бизнеса / Сучасні проблеми економіки та управліннѐ підприюмствами України в умовах ювропейської інтеграції / І Міжнародна науково-практична конференціѐ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 164-166. 4. Писарькова В.Р. Науменко Н.Я. Застосуваннѐ методу аналітичної 

іюрархії длѐ визначеннѐ рейтингу банків / Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародноя участя. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С. 305-307. 5. Писарькова В.Р. Науменко Н.Я., Білоброва О.В. Деѐкі аспекти розбудови 

інформаційного виробництва в Україні / Міжнародні наукові та іноваційно-інвестиційні програми:досвід та результати / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С.183-185. 6. Писарькова В.Р. Науменко Н.Я. Економічна безпека та зниженнѐ 

ризиків промислового кластера / Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародного ювразійського конгресу економіки і соціальних наук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – С. 76-78

Асистент Економічний 

факультет

Кафедра 

підприюмництва, 

організації 

виробництва та 

теоретичної і 

прикладної економіки

Сумісництво Василяк Оксана 

Віталіївна

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Державний вищий 

навчальний заклад "Придніпровська 

державна академіѐ будівництва та 

архітектури", Рік закінченнѐ: 2016, 

Спеціальність: облік і аудит, 

Кваліфікаціѐ: спеціаліст з обліку і 

аудиту; Диплом магістра видано 

закладом: Державний вищий 

навчальний заклад "Український 

державний хіміко-технологічний 

університет", Рік закінченнѐ: 2014, 

Спеціальність: Хімічні технології 

переробки полімерних та 

композиційних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: інженер-дослідник, 

інженер-технолог (хімічні технології); 

Диплом бакалавра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2013, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ, Кваліфікаціѐ: , 

технолога

основні публікації за напрѐмом: 1. Vasyliuk О. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections / S. Fedulova, V. Komirna, N. Naumenko, О. Vasyliuk // 

Montenegrin Journal of Economics. 2018. – Vol. 14. No. 4. – Р. 55-66. (Scopus, Web of Science Core Collection)

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Vasyliuk О. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections / S. 

Fedulova, V. Komirna, N. Naumenko, О. Vasyliuk // Montenegrin Journal of Economics. 2018. – Vol. 14. No. 4. – Р. 55-66. (Scopus, Web of Science Core Collection); Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Інженер відділу ЮДБО в період з 2015 по теперішній час.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Монографіѐ  1.      Василяк О. В. Роль інфраструктури у збалансованому соціально-економічному розвитку регіону / В. О. Василяк / Організаціоно економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-

економічна безпека / За наук. і заг. ред. В. І. Дубницкий. – Дніро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 516 с  2.     Василяк О. В. Інфраструктурний комплекс регіону ѐк фактор забезпеченнѐ ЕБР і формуваннѐ регіональної соціально-економічної системи / В. І. Дубницький, О.В. Овчаренко, В. О. Василяк // Кол. монографіѐ 

«Управліннѐ соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприюмства в умовах кризи(фінансова, аграрна та не виробнича сфери)» / Заг. ред. Л. М. Савчук. – Дніпро: вид. Біла К.О.,2019. - С. 114-132.

Комп'ятерна графіка та WEB-

дизайн

Асистент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Сумісництво Черемисінова 

Анна 

Олександрівна

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2009, Спеціальність: 

Хiмiчна технологiѐ неорганiчних 

речовин, Кваліфікаціѐ: науковий 

співробітник, викладач вищого 

навчального закладу, інженер-

технолог

кандидат технічних наук, диплом 

ДК 009020, дата видачі 26.09.2012, 

Атестаційна колегіѐ, рішеннѐ № від 

26.09.2012, спеціальність 

технологіѐ неорганічних речовин; 

Асистент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра технології 

органічних речовин та 

фармацевтичних 

препаратів

Сумісництво Ломинога 

Олена 

Олександрівна

Київському національному університеті технології і дизайну 

на кафедрі промислової фармації з 22.02.2017р.-22.07.2017р. 

та 28.08.2017-20.09.2017р.. від 15.02.16 Довідка. Реюст № 92- 

1--к Стажуваннѐ з предметів польова практика з 

фармацевтичної ботаніки, гігіюна та промислова санітаріѐ, 

біофармацевтичні аспекти технології ліків, основи 

матеріалознавства тара та упаковка, фармакогнозіѐ з 

основами біохімії лікарських рослин

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Фармаціѐ, промислова фармаціѐ; 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ органічних 

речовин, Кваліфікаціѐ: спеціаліста з 

хімічної технології та інженерії

основні публікації за напрѐмом: 1. Е.А. Ломинога, К.С. Бурмистров, В.С. Гевод Синтез димерных поверхностно-активных веществ на основе Синтанола ДС-10 и адипиновой кислоты // «Изв. вузов. 

Химиѐ и хим. технологиѐ, 2018. Т.61. Вып. 2. С. 91-96.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: "1. К.С. Бурмистров1, В.И. Овчаров1, Е.А. Ломинога1, А.П. Ковзолович1, Л.А. Алемасова2 

Синтез и применение модифицированных оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов в эластомерных композициѐх //1Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химико-технологический университет», г. Днепропетровск,  2 Белоцерковский завод резиновых 

технических изделий ООО «ИНТЕР – РТИ», г. Белаѐ Церковь, Украина.// восьмаѐ Украинскаѐ с международным участием научно-техническаѐ конференциѐ «Эластомеры: материалы, технологиѐ, оборудование, изделиѐ» – г. Днепропетровск 27.09.-01.10.2010г. " 2. К.С. Бурмистров1, В.И. Овчаров1, Е.А. 

Ломинога1, А.П. Ковзолович1, Использование модифицированных оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов в составах вулканизуящих систем резиновых смесей // V Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. 

Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 20-22 квітнѐ 2011р. 3. Ломинога О.О., Мѐгкий І.М., Жукова Т.А. Модифікаціѐ оксиетильованих спиртів ангідридами дикарбонових кислот. VI Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. 

Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 27-29 квітнѐ 2013р. 4. Синтез новых поверхностно-активных веществ Демченко М.А., Ломинога О.О. XII Всеукраїнська конференціѐ молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, 19-21 травнѐ 2014г.  5. Синтез новых катионных поверхностно-активных 

веществ на основе неонола АФ-9-10 Бурмистров К.С., Ломинога О.О. VII Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 27-29 квітнѐ 2015р. 6. Обґрунтуваннѐ складу і розробка технології виробництва 

препарату длѐ комплексного лікуваннѐ імунодифіцитних стінів –tinctura rhizomatis cum radicibus ehinaceae purpureae recentium Липій Я.А., Ломинога Ю.Р., Крищик О.В., Ломинога О.О. VIII Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології» – м. 

Дніпро, ДВНЗ «УДХТУ», Т.II 26-28 квітнѐ 2017р. 7. Синтез та властивості нових поверхнево-активних речовин на основі Синтанолу ДС-10 та адипінової кислоти Ломинога Ю.Р., Ломинога О.О. , Бурмістров К.С. IХ Міжнародної науково–технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та 

сучасні технології» – м. Дніпро, ДВНЗ «УДХТУ», Т.II, 24-26 квітнѐ 2019р.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: "Викладач кафедри 

ТОРФП загальний стаж роботи: 18 років, науково – педагогічний стаж – 15 років.  Диплом: НР № 14483678 Спеціальність: «Хімічна технологіѐ органічних речовин» Професійні права: Керівник виробничих підрозділів у промисловості, науковець, викладач.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних 

наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Е.А. Ломинога, К.С. Бурмистров, В.С. Гевод Синтез димерных поверхностно-активных веществ на основе Синтанола ДС-10 и адипиновой кислоты // «Изв. вузов. 

Химиѐ и хим. технологиѐ, 2018. Т.61. Вып. 2. С. 91-96.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки та тестові завданнѐ до самостійної роботи з курсу «Промислова технологіѐ парфумерно-косметичних засобів» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ 

спеціальності 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ». / Укл. Харченко О.В., Парамонова Т.Г., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 15 с. 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Гігіюна та промислова санітаріѐ фармацевтичного виробництва» длѐ студентів-бакалаврів денної форми 

навчаннѐ спеціальності 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» ». / Укл. Охромій Г.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 19 с. 3.      Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Гігіюна та промислова санітаріѐ фармацевтичного виробництва» длѐ студентів ІV курсу денної форми навчаннѐ 

за спеціальністя 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» частина I. / Укл. Охромій Г.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 31 с. 4. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Гігіюна та промислова санітаріѐ фармацевтичного виробництва» длѐ студентів ІV курсу денної форми навчаннѐ 

за спеціальністя 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» частина II. / Укл. Охромій Г.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 45 с. 5.      Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Польова практика з фармацевтичної ботаніки» длѐ студентів-бакалаврів денної форми навчаннѐ за 

спеціальністя 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» Частина І. / Укл. Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 12 с. 6. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Польова практика з фармацевтичної ботаніки» длѐ студентів-бакалаврів денної форми навчаннѐ за спеціальністя 226 

«Фармаціѐ, промислова фармаціѐ» Частина ІІ. / Укл. Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 16 с. 7.      Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Польова практика з фармацевтичної ботаніки» длѐ студентів-бакалаврів денної форми навчаннѐ спеціальності 226 «Фармаціѐ, промислова 

фармаціѐ». / Укл. Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 24 с. 8.      Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з курсу «Біофармацевтичні аспекти технології ліків» длѐ студентів-магістрів денної форми навчаннѐ за спеціальністя 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ». / Укл. Харченко О.В., Ломинога О.О. - 

Дніпро: УДХТУ, 2017.- 18 с. 9.      Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Біофармацевтичні аспекти технології ліків» длѐ студентів-магістрів денної форми навчаннѐ за спеціальністя 226 «Фармаціѐ, промислова фармаціѐ». / Укл. Харченко О.В., Ломинога О.О. - Дніпро: УДХТУ, 2017.- 18 с. 

Навчаннѐ у аспірантурі (2014-

2016рр.) Готуютьсѐ дисертаційна 

робота за темоя: «Модифіковані 

оксиетильовані спирти, ѐк нові 

перспективні поверхнево-активні 

речовини (ПАР)».

«Основ матеріалознавства 

тари та пакуваннѐ» з них 

лекційних:8год.; практичні 

занѐттѐ з: «Польова 

практика з фармацевтичної 

ботаніки», «Фармацевтичної 

ботаніки», 

«Біофармацевтичних 

аспектів технології ліків»; 

лабораторні роботи з курсів: 

«Промислова технологіѐ 

фармацевтичних 

препаратів», 

«Фармацевтична хіміѐ», 

«Фармакогнозіѐ з основами 

біохімії лікарських рослин»

Асистент Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра процесів, 

апаратів та загальної 

хімічної технології

Суміщеннѐ Коток Валерій 

Анатолійович

1) Науково-педагогічне стажуваннѐ (підвищеннѐ 

кваліфікації) у Національній металургійній академії України 

(наказ № 199-1 від 24 березнѐ 2017 р.) на кафедрі 

металургійного плива та вогнетривів. Загальний обсѐг 24 

кредитів ЮКТС. 2) Індивідульна форма підвищеннѐ 

кваліфікації длѐ викладаннѐ дисципліни "Загальна хімічна 

технологіѐ" - участь у "Електрохімічній конференції - 2019" м. 

Стамбул, Туреччина.

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2004, Спеціальність: 

Технiчна електрохiмiѐ, Кваліфікаціѐ: 

інженер - технолог - дослідник

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

процесів, апаратів та загальної 

хімічної технології; Науковий 

ступінь: кандидата наук, Наукова 

спеціальність: 05.17.03, технічна 

електрохіміѐ, Тема дисертації: 

Метод прискореного імпульсного 

розрѐду длѐ оцінки Ni(OH)2 ѐк 

електродного матеріалу лужних 

акумулѐторів

основні публікації за напрѐмом: 1. Vlasova, O., Kovalenko, V., Kotok, V., Vlasov, S. (2016) Research of the mechanism of formation and properties of tripolyphosphate coating on the steel basis. Eastern 

European Journal of Enterprise Technologies, 5 (5-83), 33-39; DOI: 10.15587/1729-4061.2016.79559 (Scopus) 2. Kovalenko, V., Kotok, V., Bolotin, A. (2016) Definition of factors influencing on Ni(OH)2 

electrochemical characteristics for supercapacitors. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 5 (6-83), 17-22;DOI: 10.15587/1729-4061.2016.79406 (Scopus) 3. V.L. Kovalenko, V.A. Kotok, A.A. 

Sykchin, I.A. Mudryi, B.A. Ananchenko, A.A. Burkov, V.A. Sololvov, S. Deabate, A. Mehdi, J.-L. Bantignies, F. Henn (2017) Nickel hydroxide obtained by high-temperature two-step synthesis as an effective material 

for supercapacitor applications. Journal of Solid State Electrochemistry, 21 (3), 683-691 DOI 10.1007/s10008-016-3405-2 (Scopus, Web of Science Core Collection) 4. Solovov, V., Kovalenko, V., Nikolenko, N., 

Kotok, V., Vlasova E. (2017).Influence of temperature on the characteristics of Ni(II), Ti(IV) layered double hydroxides synthesised by different methods. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 1 (6-

85), 16–22.DOI: 10.15587/1729-4061.2017.90873 (Scopus) 5. Kotok, V., KovalenkoV. (2017) Optimization of nickel hydroxide electrode of the hybrid supercapacitor.EasternEuropean Journal of Enterprise 

Technologies. 1 (6-85), 4-9.DOI: 10.15587/1729-4061.2017.90810 (Scopus) 6. Kovalenko, V., Kotok, V. (2017). Selective anodic treatment of W(WC)-based superalloy scrap. EasternEuropean Journal of Enterprise 

Technologies, 1 (5-85), 53–58. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.91205 (Scopus) 7. Kovalenko, V., Kotok, V. (2017) Obtaining of Ni-Al layered double hydroxide by slit diaphragm electrolyzer. EasternEuropean 

Journal of Enterprise Technologies. 2 (6-86), 11-17; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.95699 (Scopus) 8. Kotok, V., Kovalenko V. (2017) The electrochemical cathodic template synthesis of nickel hydroxide thin films 

for electrochromic devices: Role of temperature. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2 (11-86), 28-34; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.97371 (Scopus) 9. Vlasova, O., Kovalenko, V., Kotok, V., 

Sknar, I., Cheremysinova, A. (2017) Investigation of composition and structure of tripoliphosphate coating on low carbon steel. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2 (6-86), 4-10;DOI: 

10.15587/1729-4061.2017.96572 (Scopus) 10. Vlasova, О., Kotok, V., Kovalenko, V., Vlasov, S., Cheremysinova, А. (2017). Investigation of physical and chemical properties and structure of tripolyphosphate 

coatings on zinc plated steel. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 3 (12-87), 4–8; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103151 (Scopus) 11. Kotok, V., Kovalenko V. (2017) Electrochromism of Ni(OH)2 

films obtained by cathode template method with addition of Al, Zn, Co ions. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 3 (12-87), 38-42; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.103010 (Scopus) 12. Schegolkov, 

A., Schegolkov, A., Karpus, N., Kovalenko, V., Kotok, V. (2017). Investigation of charge and discharge regimes of nanomodified heat-accumulating materials. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 3 

(12-87), 23–29. (Scopus) 13. Kotok, V.A., Kovalenko, V.L., Kovalenko, P.V., Solovov, V.A., Deabate, S., Mehdi, A., Bantignies, J.L., Henn F. (2017) Advanced electrochromic Ni(OH)2/PVA films formed by 

electrochemical template synthesis. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(13), 3962 – 3977. (Scopus) 14. Kotok, V., Kovalenko, V. (2017). The properties investigation of the faradaic supercapacitor 

electrode formed on foamed nickel substrate with polyvinyl alcohol using. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 4 (12-88), 31–37. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.108839 (Scopus) 15. Kovalenko, 

V., Kotok, V. (2017).Study of the influence of the template concentration on the properties of nickel hydroxide, obtained by homogeneous precepitation, for supercapacitor application.EasternEuropean Journal of 

Enterprise Technologies, 4(6-88), 17–22. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.106813 (Scopus) 16. Vlasova, O., Kovalenko, V., Kotok, V., Vlasov, S., Sukhyy, K. (2017) A study of the influence of additives on the process 

of formation and corrosive properties of tripolyphosphate coatings on steel. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 5 (12-89), 45-51; DOI: 10.15587/1729-4061.2017.111977 (Scopus) 17. Kovalenko, 

V., Kotok, V., Yeroshkina, A., Zaychuk, A. (2017) Synthesis and characterisation of dyeintercalated nickel-aluminiumlayereddouble hydroxide as a cosmetic pigment. EasternEuropean Journal of Enterprise 

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Kotok V.A., Malakhova E.V., Kovalenko V.L., 

Baramzin M.N., Kovalenko P.V. (2016). Smart vindows: cathion internal and anion external activation for electrochromic films of nickel hydroxide. Promising materials and processes in technical electrochemistry. Monograph, Kyiv, Kyiv National University of Technologies&Design, 2016, p. 224-228; 12) наѐвність апробаційних 

та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Kovalenko V., Kotok V., Sykchin A., Schegolkov A., Burkov A., Anachenko B., Baskevich A., Henn F., Mehdi A., Deabate S., 

Bantigneis J.-L. Ni(OH)2, obtaining by high-temperature two-step synthesis with the presence of nanocarbon as a promoter // XX Українськa конференціѐ з неорганічної хімії за участя закордонних вчених до 100-річчѐ заснуваннѐ Національної академії наук України (Дніпро, 17–20 вереснѐ 2018 р.): Тези доповідей. ¬ 

Дніпро, Ліра, 2018. – c. 125 2. Kseniia Kovalenko, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok, Aleksei Sykchin, Boris Ananchenko, Andrei Burkov, Oleksand Baskevich, Nikolai Nikolenko. Solid state mechanochemical synthesis of Ni, Ni-Co and Ni-Al hydroxide from hydrate and anhydrous precursors as an hybrid supercapacitors active 

substance // VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвѐчені 100-річчя Національної академії наук України (Львів, 4–7 червнѐ 2018 р.): Збірник наукових праць: В 2-х частинах: Ч. 2 / А. О. 

Омельчук, Р. Ю. Гладишевський, О. В. Решетнѐк (ред.). Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства, ім. Шевченка, 2018. – c. 323–325 3. Vadym Kovalenko, Valerii Kotok, Aleksei Sykchin, Boris Ananchenko, Andrei Burkov, Stefano Deabate, Mehdi Ahmad, Francois Henn, Jean-Louis Bantignies, Nikolai 

Nikolenko. Study of parameters which definite the electrochemical properties of nickel hydroxides for a hybrid supercapacitors // VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвѐчені 100-річчя 

Національної академії наук України (Львів, 4–7 червнѐ 2018 р.): Збірник наукових праць: В 2-х частинах: Ч. 2 / А. О. Омельчук, Р. Ю. Гладишевський, О. В. Решетнѐк (ред.). Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2018. – c. 285–287 4. Kotok V., Kovalenko V., Solovov V., Zima O., 

Nikolenko M. Some aspects of the WO3 films electrodeposition for application in electrochromic devices // 11th International Students’ Scientific Conference „Trans-Mech-Art-Chem”, Radom, Poland, 2017 5. Kovalenko P.V., Kazantseva E.V., Solovov V.A., Kotok V.A., Kovalenko V.L. The cathodic template deposition of nickel 

hydroxide films under ultrasonic radiation for electrochromic applications // VIII International Scientific Technological Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists «CHEMISTRY AND MODERN TECHNOLOGIES», Dnipro, Ukraine. – 2017. – v. II. – p.36-37 6. Коваленко В.Л., Коток В.А. (2015). Синтез гидроксида 

никелѐ электролизом раствора нитрата никелѐ в щелевом диафрагменном электролизёре Всероссийскаѐ ежегоднаѐ научно-практическаѐ конференциѐ «ОБЩЕСТВО, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (НПК-2015), 13-24 апрелѐ 2015 г, сборник материалов, - Федеральное государственное бяджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образованиѐ «Вѐтский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВѐтГУ»), Киров, 242-245.  7. Коток В.А.,Малахова Е.В., Коваленко В.Л., Коваленко П.В. (2015). Использование ПВС как темпланта при электрохимическом синтезе электрохромных плёнок 

гидроксида никелѐ. Всероссийскаѐ ежегоднаѐ научно-практическаѐ конференциѐ «ОБЩЕСТВО, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (НПК-2015), 13-24 апрелѐ 2015 г, сборник материалов, - Федеральное государственное бяджетное образовательное учреждение высшего профессионального образованиѐ «Вѐтский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВѐтГУ»), Киров, 254-258. 8. Kseniia Kovalenko, Klym Pohorielov, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok. (2016). Mechanochemical solid-state synthesis of nickel hydroxide as a supercapacitor active substance. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering 

Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 page.  9. Polina Kovalenko, Valerii Kotok, Vadym Kovalenko (2016). Smart windows: new template synthesis of thin nickel hydroxide film for electrochromic devices. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 

page.  10. Mikhail Baramsin, Valerii Kotok, Polina Kovalenko, Vadym Kovalenko. (2016). Smart windows: cathion inside and anion outside activation of electrochromic film of nickel hydroxide. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 page.  11. Kotok V.A., 

Zemlianyi V. K., Kovalenko V.L. (2016). Electrochemical deposition of multilayered electrochromic thin films for smart windows. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 page.  12. Vitalii Solovov, Nikolai Nikolenko, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok (2016). 

Comparison of characteristics of Ni(II)-Ti(IV) layered double hydroxides synthesized by different coprecipitation techniques. IFSES 2016 Memory. – International Forum for Science and Engineering Students, Guadalajara, Mexico, April 2016, 5 page. 13. Сыкчин А.С., Мудрый И.А., Смоленцева Е.С., Коваленко В.Л., Коток В.А., 

Аначенко Б.А., Бурков А.А. (2016). Влиѐние допированиѐ аляминием на характер; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Виробництво стиролу каталітичним дегідруваннѐм етилбензолу: методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Загальна 

хімічна технологіѐ» длѐ студентів всіх спеціальностей та всіх форм навчаннѐ Методичні вказівки Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с. Скнар І.В. Мізін В.А. " "2. Виробництво солѐної кислоти сульфатним методом: методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Загальна хімічна технологіѐ» та 

«техніка та технологіѐ галузі» длѐ студентів всіх спеціальностей та всіх форм навчаннѐ Методичні вказівки Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 19 с. 19/7 Скнар І.В. Мізін В.А. " 3. Методичні вказівки до самостійної роботи "Електрохімічні виробництва неорганічних речовин" з дисципліни "Загальна хімічна 

Загальна хімічна технологіѐ

Асисиент Факультет фармації 

та біотехнології

Кафедра технології 

органічних речовин та 

фармацевтичних 

препаратів

Сумісництво акименко Ігор 

Ярійович

Заклад де відбувалосѐ підвищеннѐ кваліфікації: 

Національному університеті «Львівська політехніка». Термін 

з «10»січнѐ 2017 року до «10» липнѐ 2017 року. Дисципліни:  

1. Теоретичні основи фармацевтичних технологій. 2. 

Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних 

виробництв 3. Теоретичні основи синтезу фармацевтичних 

субстанцій 4. Обладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-

фармацевтичних виробництв. Згідно з договором про 

співпраця №08-22 від 12.10.2015 року та відповідно наказу 

№548-К від 20.12.2016 року.

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1999, Спеціальність: 

хімічна технологіѐ фармацевтичних 

препаратів, Кваліфікаціѐ: магістра 

хімічної технології та інженерії

основні публікації за напрѐмом: Тези доповідей: 1. Труш а.В., І.Я. акименко, Арилсульфонуваннѐ нітрозофенолів. / Тези доп. Всеукраїнська студентська наукова конференціѐ з міжнародноя участя 

. 25 травнѐ 2015 р., - С. 731. 2.  В.Р. Райна, І.Я. акименко, Дослідженнѐ реакційної здатності N-хлорхінонімінів в реакціѐх нуклеофільного заміщеннѐ хлору S-нуклеофільними агентами / Тези доп. IX 

Міжнародна науково-технічна конференціѐ «Хіміѐ та сучасні технології». 24 квітнѐ 2019 р., - С. 20. 3.  В.Р. Райна, І.Я. акименко, Метод отриманнѐ N-арилсульфоніл-1,4-нафтохінонімінів. / Тези доп. 

Явілейна XXV Українська конференціѐ з органічної та біоорганічної хімії. 16 вереснѐ 2019 р. - С. 120.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1.      2014-2019 р. - Робота на посаді начальника штабу «Цивільного захисту» 

факультету ТОРБТ. Створеннѐ електронної бази співробітників що входѐть до складу формувань «Цивільного захисту» факультету ТОРБТ. Здійсненнѐ перевірки списків евакуації.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.             Методичні вказівки до виконаннѐ 

практичних робіт з курсу “Обладнаннѐ хіміко-фармацевтичних підприюмств” длѐ студентів IV-V курсів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 7.110204 “Технологіѐ фармацевтичних препаратів”/ І.Я. акименко – Дніпро: УДХТУ, 2016. – 55 с. 2.             Методичні вказівки до самостйної роботи з дисципліни 

«Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» спеціальність 226 – Фармаціѐ. Розр.: Харченко О.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 34 с. 3.             Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» 

спеціальність 226 – Фармаціѐ. Розр.: Харченко О.В., акименко І.Я Дніпро: УДХТУ, 2017.- 25 с 4.             Методичні вказівки до виконаннѐ курсової роботи студентів з дисципліни «Спецобладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» за освітньо-професійноя програмоя «магістр» длѐ 

студентів спеціальності 226 – Фармаціѐ. Розр.: Харченко О.В., акименко І.Я Дніпро: УДХТУ, 2017.- 20 с 5.             Методичні вказівки длѐ виконаннѐ практичних робіт з курсу «Теоретичні основи фармацевтичної технології» длѐ студентів ІІІ-IV курсу всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 "Фармаціѐ" /Укл. 

П.В. Задорожній, І.Я. акименко, Дніпро: УДХТУ, 2017.- 19 с. 6.             Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні основи фармацевтичної технології» длѐ студентів ІІІ-IV курсу всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 Фармаціѐ / Укл. Задорожній П.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 

2017.- 40 с. 7.             Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Обладнаннѐ та проектуваннѐ хіміко-фармацевтичних виробництв» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 – Фармаціѐ, промислова фармаціѐ / Укл. Задорожній П.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 30 с. 

8.             Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вступ до фаху» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 – Фармаціѐ, промислова фармаціѐ / Укл. Варениченко С.А., Охтіна О.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 12 с. 9.             Методичні вказівки до самостійної роботи з 

дисципліни «Вступ до фаху» длѐ студентів всіх форм навчаннѐ за спеціальністя 226 – Фармаціѐ, промислова фармаціѐ / Укл. Варениченко С.А., Охтіна О.В., акименко І.Я. Дніпро: УДХТУ, 2017.- 21 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Тези доповідей: 1. Труш а.В., І.Я. акименко, Арилсульфонуваннѐ нітрозофенолів. / Тези доп. Всеукраїнська студентська наукова конференціѐ з міжнародноя участя . 25 травнѐ 2015 р., - С. 731. 2.  В.Р. Райна, І.Я. 

Обладнаннѐ хіміко-

фармацевтичних 

підприюмств - 4 години, 

Теоретичні основи 

фармацевтичної технології - 

2 години. Спецобладнаннѐ 

та проектуваннѐ хім-фарм 

виробництв - 24 години.
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к
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Кафедра технологій 

палив, полімерних та 

поліграфічних 

матеріалів

Сумісництво Головенко 

Віталій 

Олександрович

Національна металургійна академіѐ України, кафедра 

«Металургійного палива та відновників». Термін 05.09.16-

9.03.17 Стажуваннѐ з дисциплін «Технологіѐ первинної 

переробки нафти», «Технологіѐ переробки газів», 

«Технологіѐ одержаннѐ альтернативних палив з ненафтової 

сировини», «Проектуваннѐ виробництв переробки горячих 

копалин з використаннѐм комп’ятерних технологій», 

«Проектуваннѐ виробництв одержаннѐ альтернативних 

енергоресурсів з використаннѐм комп’ятерних технологій». 

Довідка 533/12 від 09.03.17

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2006, Спеціальність: 

Технологіѐ переробки полімерів, 

Кваліфікаціѐ: науковий співробітник, 

викладач ВНЗ, інженер-технолог

Вчене званнѐ: доцент кафедри 

хімічної технології палива; 

Науковий ступінь: кандидата 

наук, Наукова спеціальність: 

05.17.06 - Технологіѐ полімерних 

і композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: Адгезійноактивні 

еластомерні композиції з 

карбоксилвмісними 

полігуанідинами

основні публікації за напрѐмом: 1. Golovenko, V. A. Analysis of gaseous products of plasma electrolytic oxidation of aluminium *Text+ / V. A. Golovenko, O. A. Kalinichenko, E. V. Roienko, N. L. Gurevina, L. A. 

Snizhko // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2019, Vol. 55, No 2, рр. 191-196. 2. Kalinichenko O. O. Corrosion of Magnesium Alloy AZ31 Coated by Plasma Electrolytic Oxidation / O. O. 

Kalinichenko, V. O. Holovenko, K. V. Roienko, D.O. Misnyankin, O. B. Girin, L. O. Snizhko // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2019, Vol. 55, No 5, рр. 595-601. 3.       L.O.Snizhko, N.L.Gurevina, 

O.O.Kalinichenko, V.O.Holovenko, K.V.Roienko Evaluation of the thermochemical reactions in the micro-discharges during plasma electrolytic oxidation of aluminium / Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 

No 5.- 2019. – pp. 135-142. (Scopus) DOI: 10.32434/0321-4095-2019-126-5-135-142 Наукові статті: 1. Снежко Л. А. Особенности механизма окислениѐ аляминиѐ под действием анодного искрениѐ/ Л. 

А. Снежко, Н. Л. Гуревина, О. А. Калиниченко, Д. А. Миснѐнкин, В. А. Головенко // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. - №5-6. – С.82-86. ISSN 0321-4095 2. Головенко В. А. Метод 

утилизации отходов проточных жироуловителей / В. А. Головенко, Н. Л. Гуревина, Л. А. Снежко // Вопросы химии и химической технологии. – 2015.– Т. 5.- С. 52-55 3. Головенко В. А. Анализ 

газообразных продуктов плазменного электролитического оксидированиѐ аляминиѐ / В. А. Головенко, О. А. Калиниченко, Е. В. Роенко, Н. Л. Гуревина, Л. А. Снежко // Электроннаѐ обработка 

материалов. – 2018. – 54(6). – С. 24-29. 4. Snizko L. O. Electrolytes for plasma electrolytic oxidation of magnesium / L. O. Snizko, V. O. Holovenko, O. O. Kalinichenko, K. V. Roienko, O. B. Girin, O. A. Pivovarov // 

Proceedings of the 10th International Conference MMT-2018 “Material Technologies and Modeling”, Ariel 2018-08-08, Ed. By M. Zinigrad. – P. 79-89 5. Е.В. Тертышнаѐ, В.О. Мартыненко, В.А. Головенко, Н.Л. 
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application for solving some problems in mathematical physics. // AIP Conference Proceedings. Т. 2025, № 1; AIP Publishing – 2018. – с. 040002, doi.org/10.1063/1.5064886 2. V.I. Olevskyi, Y.B Olevska, I.V. Shapka, T.S. Naumenko. Application of two-dimensional Pade-type approximants for reducing the Gibbs phenomenon // 

AIP Conference Proceedings. T. 2164, № 1; AIP Publishing - 2019 - с. 060014, doi.org/10.1063/1.5130816; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки та індивідуальні завданнѐ з курсу вищої математики (Розділ «Елементи теорії ймовірностей») / Укл.: Т.С. 

Науменко, І.В. Шапка. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 32 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом «Теоріѐ ймовірностей» длѐ студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Т.С. Науменко, І.В. Шапка. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2017. – 31 с. 3. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вища та прикладна математика» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» напрѐму підготовки 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчаннѐ / Укл.: Т.С. Науменко, І.В. Шапка. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2017. –16 с. 4. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом: «Визначений інтеграл та його застосуваннѐ в задачах геометрії» длѐ студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчаннѐ. /Укл. Поліщук А.В., Гранкіна Т.О., Науменко Т.С. – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. – 47 с. 5. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища та прикладна математика» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» напрѐму підготовки 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Науменко Т.С., Шапка І.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 78 

с. 6. Методичні вказівки до розв’ѐзаннѐ задач длѐ студентів економічного факультету з курсу «Теоріѐ ймовірностей» / Укл.: С.О. Борзов, Т.С. Науменко, І.В. Шапка – Д.:ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20с. 7. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Теоріѐ ймовірностей та математична статистика» длѐ 

студентів економічного факультету денної та заочної форми навчаннѐ / Укл.: Т.С. Науменко, І.В. Шапка – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 49с. 8. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Математика длѐ економістів: вища математика» длѐ студентів 1 курсу напрѐмів підготовки 073, 

051, 075, 072 денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Науменко Т.С., Поліщук І.В., Шапка І.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 11с. 9. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вища та прикладна математика» за розділом «Теоріѐ ймовірностей та математична статистика» длѐ 

студентів 1 курсу напрѐмів підготовки 073, 051, 075, 072 денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Науменко Т.С., Шапка І.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 12с. 10. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» длѐ студентів І-ІІ курсу напрѐмів підготовки 144 

«Теплоенергетика», 152 «Метрологіѐ та інформаційно вимірявальні технології»,151 «Автоматизаціѐ та комп‘ятерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Поліщук А.В., Науменко Т.С.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 22с. 11. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни 

«Вища математика» за розділом «Аналітична геометріѐ на площині» за освітнім рівнем бакалавр длѐ іноземних студентів усіх факультетів Methodical instructions for practical classes in the discipline "Higher Mathematics" under the section "Analytical geometry on a plane" under the educational-professional program 

"Bachelor" for foreign students of all faculties of full-time and part-time study forms / Укл.: В.І. Олевський, Я.Б. Олевська, Т.С. Науменко, І.В. Шапка – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 18с. 12. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом «Невизначений інтеграл» за освітнім 

рівнем бакалавр длѐ іноземних студентів усіх факультетів Methodical instructions for practical classes on the discipline "Higher Mathematics" under the section "Indefinite integral" for the educational-professional program "Bachelor" for foreign students of all faculties of full-time and part-time study / Укл.: В.І. Олевський, 

Я.Б. Олевська, Т.С. Науменко, І.В. Шапка – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 16с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 19 років кафедра 

"Вищої математики" ДВНЗ УДХТУ; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 

Математические методы моделированиѐ технических и биологических систем с учетом отклонений: монографиѐ / В. І. Олевський, С. О. Борзов, С. С. Насонова, А. В. Поліщук, О. В. Олевський, Я. Б. Олевська, Ю. Ю. Сидоренков, Т. О. Гранкіна, Л. О. Купріна, Т. С. Науменко, І. В. Шапка; під ред. В. І. Олевського. 

– Днепр: Изд-во ЧФ «Стандарт-Сервис», 2017. – 214 с., ISBN 978-617-7382-19-4 .(власний внесок 2,3%); 15) керівництво школѐрем, ѐкий зайнѐв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академіѐ наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівнѐ): Робота у складі журі «Всеукраїнська олімпіада з математики ДВНЗ УДХТУ длѐ професійної оріюнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти» квітень 2018р, квітень 2019р.; 14) керівництво студентом, ѐкий 

зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 

діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, 

Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, гол
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основні публікації за напрѐмом: 1.    The features of calculations of hydrotransport plans of geotechnological systems / E. Semenenko, N. Nykyforova, L. Tatarko // Theoretical and practical solutions of 

mineral resources mining – Pivnyak, Bondarenco & Kovalevska (eds), 2015 Taylor & Francis Group, London, ISBN: 978-1-138-02883-8. – P. 397 – 401. (Scopus) 2.      O. Voloscin, I. Hjtapchuk, O. Zhevzhyk, V. 

Yemelsanenko, V. Horiachkin, M. Zhovtonoha, Ye. Semenenko, L. Tatarko // Studi of the plasma flow interaction with the borehole surface in the process of its thermal reaming – Mining of Mineral Deposits, 2018 

,ISSN 2415-3435, Volume 12, Issue 3, pp. 28-35. (Web of Science) 3. Determination of the critical rate of hydrotransport based on measurements in supercritical flow conditions / Ye. Semenenko, L.Tatarko, Z. 

Yakubovska, S. Dsuba // E3S Web of Conferences (2019) ,Volume 109, 00082 (Scopus)  4.Calculation of pressure loss and critical velocity for slurry flows with additive agents in vertical polyethylene pipelines / Ye. 

Semenenko, L.Tatarko, N. Nykyforova, S. Kril, O. Medvedeva// E3S Web of Conferences (2019) ,Volume 109, 00083 (Scopus)

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): "1. Нестеренко О.І., акубовська З.М., Татарко Л.Г. 

Посібник до електронного тестуваннѐ з загальної фізики «Частина 5. Електромагнетизм. Коливаннѐ і хвилі» // Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 150 с. Дніпро:  ДВНЗ УДХТУ, 2019– 150 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Оценка параметров гидротранспорта примонтаже части магистрали из полиэтиленовых труб / Е.В. Семененко, С.Н. Киричко, Л.Г. Татарко // Гідроаеромеханіка в інженерній 

практиці: Матеріали XІX міжнарод. наук.-техн. конф., травень 2014 р. – Кіровоград, 2014. – С. 22 – 26.  2. Математическое моделирование напорного течениѐ жидкости в полимерном трубопроводе с учетом свойств труб конкретного производителѐ / Е.В. Семененко, Л.Г. Татарко // Проблеми математичного 

моделяваннѐ: Матеріали міжнарод. наук.-метод. конф., травень 2014 р.- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – С. 88 – 90. 3. Оценка параметров систем гидротранспорта при использовании труб из полиэтилена / Л.Г. Татарко // Технологическое оборудование длѐ горной и нефтегазовой промышленности: Сб. 

докл. XII международ. науч.-техн. конф., апрель 2014 г. – Екатеринбург: УГГУ, 2014. – С. 385 – 388. 4. Повышение эффективности систем гидротранспорта за счет использованиѐ труб из полиэтилена / Л.Г. Татарко // Инновационные системы планированиѐ и управлениѐ на транспорте и в машиностроении: 

Сб. докл. II международ. науч.-практ. конф., апрель 2014 г.- СПб: СПбГУ, 2014. – С. 167 – 171. 5. The method of hydraulic gradient and critical velocity calculation for hydrotransportation of particles with substantially different densities / E. Semenenko, N. Nykyforova, L. Tatarko // 15th International Freight Pipeline Society 

Symposium, June, 24-27, 2014.- Prague, 2014. – P. 248 – 256. 6. Оценка гидравлических характеристик полиэтиленовых труб по результатам натурных экспериментов / Е.В. Семененко, Н.А. Никифорова, Л.Г. Татарко // Форум гірників - 2014: Матеріали міжнарод. конф., жовтень 2014 р.- Дніпропетровськ: НГУ, 

2014. – Т. 1. – С. 184 – 189. 7. Моделирование процесса переноса твердых частиц напорным потоком в полимерных трубах / Е.В. Семененко, Л.Г. Татарко / Прикладные проблемы аэрогидромеханики и тепломассопереноса: Материалы V международ. научн. конф., ноѐбрь 2014 г.- Днепропетровск, 2014. – 

С. 131 – 135. 8. Обобщенный коэффициент трениѐ частиц твердой фазы при течении гидросмеси по трубам из полиэтилена / Е.В. Семененко, Л.Г. Татарко // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці: Матеріали ХХ міжнарод. наук.-практ. конф., травень 2015 р. - Київ, 2015. – С. 15 – 18. 9. Методика расчета 

режимов работы модернизированных систем напорного трубопроводного транспорта / Е.В. Семененко, С.Н. Киричко, Н.А. Никифорова, Л.Г. Татарко // Форум гірників - 2015: Матеріали міжнарод. конф., жовтень 2015 р.- Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – Т. 1. – С. 235 – 241. 10. An imporoved procedure of 

hydrotransport parameters’ calculation for flows in polyethylene pipes and with friction reducing agents / E. Semenenko, N. Nykyforova, L. Tatarko // 17th International Conference on Transport and Sedementation of solid paticles, September, 22-25, 2015.- Delft, Netherlands, 2015. – Р. 300 – 308. 11. Новаѐ методика расчета 

режимов работы современных систем трубопроводного транспорта / Е.В. Семененко, С.Н. Киричко, Л.Г. Татарко // Промислова гідравліка і пневматика: Матеріали XVI міжнарод. наук.-техн. конф. АС ПГП, 14-16 жовтнѐ 2015 р. – Вінницѐ: ГЛОБУС-ПРЕС, 2015. – С. 150. 12. Совершенствование математической 

модели процесса фракционированиѐ отходов обогащениѐ / Е.В. Семененко, О.А. Медведева, Л.Г. Татарко // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці: Матеріали ХХI Міжнар. наук.-практ. конф., травень 2016 р.- Київ, 2016. – С. 20 – 23. "13. Оцінка територіального ризику у випадку аварійного викиду хімічно 

небезпечної речовини / Білѐюв М. М., Берлов О. В., Калашніков І. В., Козачина В. А.Е.В. , Л.Г. Татарко // Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.1, July 31, 2019, Warsaw, Poland. Р. 42 – 48. "14. Determination of the critical rate of 

hydrotransport based on measurements in supercritical flow conditions / Ye. Semenenko, S. Dsuba, L.Tatarko, Z. Yakubovska// E3S Web of Conferences 109, 00082 (2019). Essays of mining science and practice, 2019 "15. Calculation of pressure loss and critical velocity for slurry flows with additive agents in vertical polyethylene 

pipelines/ Ye. Semenenko, N. Nykyforova, S. Kril,O. Medvedeva, L.Tatarko// E3S Web of Conferences 109, 00082 (2019). Essays of mining science and practice, 2019 "; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1.    The features of calculations of hydrotransport plans of geotechnological systems / E. Semenenko, N. Nykyforova, L. Tatarko // Theoretical and practical solutions of mineral resources mining – Pivnyak, Bondarenco & Kovalevska (eds), 2015 Taylor & Francis Group, London, 

ISBN: 978-1-138-02883-8. – P. 397 – 401. (Scopus) 2.      O. Voloscin, I. Hjtapchuk, O. Zhevzhyk, V. Yemelsanenko, V. Horiachkin, M. Zhovtonoha, Ye. Semenenko, L. Tatarko // Studi of the plasma flow interaction with the borehole surface in the process of its thermal reaming – Mining of Mineral Deposits, 2018 ,ISSN 2415-3435, 

Volume 12, Issue 3, pp. 28-35. (Web of Science) 3. Determination of the critical rate of hydrotransport based on measurements in supercritical flow conditions / Ye. Semenenko, L.Tatarko, Z. Yakubovska, S. Dsuba // E3S Web of Conferences (2019) ,Volume 109, 00082 (Scopus)  4.Calculation of pressure loss and critical velocity 

for slurry flows with additive agents in vertical polyethylene pipelines / Ye. Semenenko, L.Tatarko, N. Nykyforova, S. Kril, O. Medvedeva// E3S Web of Conferences (2019) ,Volume 109, 00083 (Scopus); 1.Расчет параметров гидротранспорта при использовании полиэтиленовых трубопроводов/Семененко Е.В., Татарко 

фізика - 72 години
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Сергіївна

Відокремлений структурний підрозділ ""Інформаційно-

обчислявальний центр ДП «Придніпровська залізницѐ». 

Стажуваннѐ з дисципліни «Комп’ятерна техніка і 

програмуваннѐ», «Обчислявальна техніка і програмуваннѐ» 

в період з 01.05.2014 по 30.06.2014 р., з 01.09.2014 по 

31.12.2014 р. Наказ ДВНЗ УДХТУ про направленнѐ на 

стажуваннѐ від 30.04.14 р. № 195-К. Довідка 21/4299 від 

30.12.14р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічий університет, Рік 

закінченнѐ: 2002, Спеціальність: 

Автоматизоване управліннѐ 

технологічними процесами, 

Кваліфікаціѐ: спеціаліста з 

автоматизації та комп'ятерно-

інтегрованих технологій

основні публікації за напрѐмом: Oliynyk О. Development of auto-oscillating system of vibration frequency sensors with mechanical resonator *Text+ / O. Oliynyk, Yu. Taranenko, A. Shvachka, O. Chorna// 

Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol.85. – P. 56-60. doi.org/10.15587/1729-4061.2017.93335 1. Oliynyk O.Y. The method of identifying the noro distribution in evaluating the results 

of multiple measurements / D. Losikhin, O. Oliynyk, Yu. Taranenko, O. Chorna // Український метрологічний журнал. ? 2018. – № 2. ? С. 17–26. 2. Олейник О.Я. Автоматизациѐ расчёта энтропийной 

погрешности измерениѐ / Д.А. Лосихин, О.Я. Олейник, Е.С. Чернаѐ // Метрологіѐ та прилади. ? 2018. – №5. – С. 50–55. 3. Олейник О.Я. Идентификациѐ законов распределениѐ с использо-ванием 

коэффициента коррелѐции / Д.А. Лосихин О.Я. Олейник, Е.С. Чернаѐ, Е.Н. Гнатко // Метрологіѐ та прилади. ? 2018. –№ 6. – С. 36–48. 4. Олійник О.Я. Математична модель віброчастотного методу 

контроля природних інтинсифікуячих впливів на тепломасообмінний процес *Текст+ / О.Я. Олійник, Д.А. Лосіхін, Е.С. Чернаѐ // Вісник Хмельницького університету. – 2018. – N.6.– С. 36–42. 5. 

Олійник О.Я. Отработка поведениѐ модели тепловой работы проходной печи при регулировании подачи топлива / Е.В. Чернецкий, Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало, Чорна О.С. // Гірнича 

електромеханіка та автоматика. – 2014. – № 92. – С. 74–78. 13) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи студентів та дистанційного навчаннѐ, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальноя кількістя три найменуваннѐ; 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проектуз дисципліни «Автоматизовані 

системи керуваннѐ технологічними процесами» длѐ студентів V - VI курсів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфіѐ» денної та заочної форми навчаннѐ. // Укл.: О.Я. Олійник, О.І. Швачка, О.С. 

Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 26 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть та самостійної роботи з курсу « Стандартизаціѐ та сертифікаціѐ засобів виміряваннѐ» длѐ студентів V-VI 

курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей: 7.05100101 – Метрологіѐ та вимірявальна техніка, 8.05100101 Метрологіѐ та вимірявальна техніка, 7.05020201 - Автоматизоване 

управліннѐ технологічними процесами. // Укл.: О.Я.Олійник, Ю.В. Чернецький, О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 27 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Методи та 

засоби виміряваннѐ» длѐ студентів IІІ курсу спеціальності «Метрологіѐ та вимірявальна техніка». // Укл.: О.Я.Олійник, О.В. Тітова. О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 12 с. 4. Методичні 

вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційного навчаннѐ з дисципліни «Методи та засоби виміряваннѐ» длѐ студентів IІІ курсу спеціальності «Метрологіѐ та вимірявальна техніка». // 

Укл.: О.Я.Олійник, Ю.В. Чернецький, О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 13 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних і контрольних робіт з дисципліни «ОСНОВИ САПР» длѐ 

студентів ІІ курсу денної та ІІІ курсу заочної форм навчаннѐ спеціальності 6.050202 (І частина) // Укл.: Н.О. Мінакова, О.С. Чорна, О.В. Лещенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 22 с. 6. 

Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Основи САПР» длѐ студентів спеціальності 6.050202 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» (ІІ частина). // Укл.: Н.О. 

Мінакова, О.С. Чорна, І.Г. Каян. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 19 с. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних занѐть з курсу «Моделяваннѐ на ЕОМ” длѐ студентів ІІ курсу напрѐму підготовки 

6.051001 / Укл.: О. Ф. Шуть, О. С. Чорна, О. О. Фурса. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 40 с.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проектуз дисципліни «Автоматизовані системи керуваннѐ технологічними процесами» длѐ студентів V - VI курсів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфіѐ» денної та заочної форми 

навчаннѐ. // Укл.: О.Я. Олійник, О.І. Швачка, О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 26 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть та самостійної роботи з курсу « Стандартизаціѐ та сертифікаціѐ засобів виміряваннѐ» длѐ студентів V-VI курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей: 

7.05100101 – Метрологіѐ та вимірявальна техніка, 8.05100101 Метрологіѐ та вимірявальна техніка, 7.05020201 - Автоматизоване управліннѐ технологічними процесами. // Укл.: О.Я.Олійник, Ю.В. Чернецький, О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 27 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з 

курсу «Методи та засоби виміряваннѐ» длѐ студентів IІІ курсу спеціальності «Метрологіѐ та вимірявальна техніка». // Укл.: О.Я.Олійник, О.В. Тітова. О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 12 с. 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційного навчаннѐ з дисципліни «Методи 

та засоби виміряваннѐ» длѐ студентів IІІ курсу спеціальності «Метрологіѐ та вимірявальна техніка». // Укл.: О.Я.Олійник, Ю.В. Чернецький, О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 13 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних і контрольних робіт з дисципліни «ОСНОВИ САПР» длѐ студентів 

ІІ курсу денної та ІІІ курсу заочної форм навчаннѐ спеціальності 6.050202 (І частина) // Укл.: Н.О. Мінакова, О.С. Чорна, О.В. Лещенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 22 с. 6. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Основи САПР» длѐ студентів спеціальності 6.050202 – 

«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» (ІІ частина). // Укл.: Н.О. Мінакова, О.С. Чорна, І.Г. Каян. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 19 с. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних занѐть з курсу «Моделяваннѐ на ЕОМ” длѐ студентів ІІ курсу напрѐму підготовки 6.051001 / Укл.: О. Ф. Шуть, 

О. С. Чорна, О. О. Фурса. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 40 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: https://habr.com/users/Scorobey/ -

3 публикації, 2 тези доповіді; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Oliynyk О. Development of auto-oscillating system of vibration frequency sensors with 

mechanical resonator *Text+ / O. Oliynyk, Yu. Taranenko, A. Shvachka, O. Chorna// Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol.85. – P. 56-60. doi.org/10.15587/1729-4061.2017.93335; 1. Oliynyk O.Y. The method of identifying the noro distribution in evaluating the results of multiple measurements / D. 

Losikhin, O. Oliynyk, Yu. Taranenko, O. Chorna // Український метрологічний журнал. ? 2018. – № 2. ? С. 17–26. 2. Олейник О.Я. Автоматизациѐ расчёта энтропийной погрешности измерениѐ / Д.А. Лосихин, О.Я. Олейник, Е.С. Чернаѐ // Метрологіѐ та прилади. ? 2018. – №5. – С. 50–55. 3. Олейник О.Я. 

Идентификациѐ законов распределениѐ с использо-ванием коэффициента коррелѐции / Д.А. Лосихин О.Я. Олейник, Е.С. Чернаѐ, Е.Н. Гнатко // Метрологіѐ та прилади. ? 2018. –№ 6. – С. 36–48. 4. Олійник О.Я. Математична модель віброчастотного методу контроля природних інтинсифікуячих впливів на 

тепломасообмінний процес *Текст+ / О.Я. Олійник, Д.А. Лосіхін, Е.С. Чернаѐ // Вісник Хмельницького університету. – 2018. – N.6.– С. 36–42. 5. Олійник О.Я. Отработка поведениѐ модели тепловой работы проходной печи при регулировании подачи топлива / Е.В. Чернецкий, Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало, 

Чорна О.С. // Гірнича електромеханіка та автоматика. – 2014. – № 92. – С. 74–78. 13) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи студентів та дистанційного навчаннѐ, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальноя кількістя три 

найменуваннѐ; 1. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проектуз дисципліни «Автоматизовані системи керуваннѐ технологічними процесами» длѐ студентів V - VI курсів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфіѐ» денної та заочної форми навчаннѐ. // Укл.: О.Я. Олійник, О.І. Швачка, О.С. Чорна 

– Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 26 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть та самостійної роботи з курсу « Стандартизаціѐ та сертифікаціѐ засобів виміряваннѐ» длѐ студентів V-VI курсів денної та заочної форми навчаннѐ спеціальностей: 7.05100101 – Метрологіѐ та вимірявальна техніка, 

8.05100101 Метрологіѐ та вимірявальна техніка, 7.05020201 - Автоматизоване управліннѐ технологічними процесами. // Укл.: О.Я.Олійник, Ю.В. Чернецький, О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 27 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу «Методи та засоби виміряваннѐ» длѐ 

студентів IІІ курсу спеціальності «Метрологіѐ та вимірявальна техніка». // Укл.: О.Я.Олійник, О.В. Тітова. О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 12 с. 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційного навчаннѐ з дисципліни «Методи та засоби виміряваннѐ» длѐ студентів IІІ 

курсу спеціальності «Метрологіѐ та вимірявальна техніка». // Укл.: О.Я.Олійник, Ю.В. Чернецький, О.С. Чорна – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 13 с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних і контрольних робіт з дисципліни «ОСНОВИ САПР» длѐ студентів ІІ курсу денної та ІІІ курсу заочної форм 

навчаннѐ спеціальності 6.050202 (І частина) // Укл.: Н.О. Мінакова, О.С. Чорна, О.В. Лещенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 22 с. 6. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Основи САПР» длѐ студентів спеціальності 6.050202 – «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані 

технології» (ІІ частина). // Укл.: Н.О. Мінакова, О.С. Чорна, І.Г. Каян. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 19 с. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних занѐть з курсу «Моделяваннѐ на ЕОМ” длѐ студентів ІІ курсу напрѐму підготовки 6.051001 / Укл.: О. Ф. Шуть, О. С. Чорна, О. О. Фурса. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 

2017. – 40 с.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Довідка з підприюмства ТОВ "ОЛЬВІА"

1. Комп'ятерна техніка та 

програмуваннѐ (48 години) 

2. Експериментальні 

дослідженнѐ систем (32 

години)

Старший 

викладач

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра енергетики Основне місце 

роботи

Стоѐн Олена 

Іванівна

КП «Новомосковськ-теплоенерго», Стажуваннѐ в період з 

10.01.2017 по 10.03.2017 Наказ №548-к від 20.12.2016 р. 

Стажуваннѐ з дисципліни «Джерела теплопостачаннѐ 

промислових підприюмств». Довідка 228 від 10.03.17.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапора 

металургійний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1975, Спеціальність: 

Теплотехніка і автоматизаціѐ 

металургійних печей, Кваліфікаціѐ: 

інженер-металург

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок / Укл.: 

М.П. Сухий, О.І. Стоѐн. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 21 с. 2) Методичні вказівки до практичних та самостійної роботи з дисципліни «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» за освітньо-професійноя програмоя «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок / 

Укл.: М.П. Сухий, О.І. Стоѐн. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 12 с.  3) Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Енерготехнологіѐ хіміко-технологічних процесів» длѐ студентів денної і заочної форм навчаннѐ технологічних спеціальностей /Укл.: Г.Т. Циганков, О.I. Стоѐн, І.Л. Решетнѐк. ? 

Днiпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 26 c. 4) Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка» за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», обов’ѐзковий блок 

/Укл.: Бюлѐновська О.А., О.I. Стоѐн, Г.Т. Циганков ? Днiпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 36 c. 5) Методичні вказівки до виконаннѐ практичних завдань та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Джерела теплопостачаннѐ промислових підприюмств» длѐ студентів денної та заочної форми 

навчаннѐ спеціальності 144 «Теплоенергетика» /Укл.: Сухий М.П., Стоѐн О.І., Козлов а.М. ? Днiпропетровськ: УДХТУ, 2017. – 16 c.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм 

посади та строку роботи на цій посаді: 1976-1978 інженер кафедри енергетики, 1978 – 1991 молодший науковий співробітник кафедри енергетики.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Бюлѐновська О.І., Буличов В.В., Стоѐн О.І., Сухий М.П. Прокопенко О.М. Теплотехніка та енерготехнологіѐ хіміко-технологічних процесів. Навчальний посібник ? ДВНЗ УДХТУ: 2019 ? 175 с.; 11) наукове 

консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант КП «Новомосковськ-Теплоенерго» з питань аналізу споживаннѐ теплової енергії та розрахунків теплових навантажень з метоя 

економії енергетичних ресурсів – з 01.01.2016 по теперішній час Довідка № 841 від 24.09.2018.
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Обладнаннѐ хімічних виробництв і 

підприюмств будівельних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: магістра з інженерної 

механіки

основні публікації за напрѐмом: 1. Examining a cavitation heat generator and the control method over the efficiency of its operation *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, О. Lipeev, V. Ved // 

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 4(8). - С. 22-28. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108580  2. Research and control of the purity of production hydrogen with a high 

degree of purification when applying the electrolysis method of production *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, O. Gnatko, А. Pugach, Iu. Bartashevska // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий. - 2018. - № 1(6). - С. 40-46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.124085  3. Design and study of the energy-efficient unified apparatuses for energy-technological manufacturing 

*Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, О. Svietkina, А. Pugach, A. Shvachka // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 3(8). - С. 59-65. 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132572  4. Research into the impact of structural features of combustion chamber in energy-technological units on their operational efficiency *Електронний ресурс+ / 

V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, А. Pugach, R. Turluev, О. Alieksandrov, V. Kosarev // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 5(8). - С. 58-64. https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2018.143316  5. Analytical and experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. 

Alieksandrov, V. Ved, А. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 4(8). - С. 15-23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629  6. 

Impact of flexibility of support on gear mesh dynamics *Електронний ресурс+ / B. V. Vynohradov, D. O. Fedin, V. V. Ved // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2019. - № 4. - С. 37-41. 

https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-4/6  7. ELECTROCHEMICAL REDUCING OF TERBIUM AND HOLMIUM IONS IN THE SODIUM AND POTASSIUM CHLORIDES MELT WITH EQUIMOLAR COMPOSITION 

*Електронний ресурс+ / Kovalenko V., Chernova O., Kotok V., Zhykovin S., Kovalenko I., Kondratyev D., Ved V., Verbitskiy V. //EUREKA: Physics and Engineering. – 2019. – №. 5. – С. 3-9. 

http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00980 8. Ved V. et al. Research of gas content and interfacial area in the downflow pipes of a circulation apparatus with jet injection gas filling //Technology audit and 

production reserves. – 2019. – Т. 4. – №. 1 (48). – С. 34-38. 9. Ved V., Nikolsky V. Гідравлічний розрахунок циркулѐційного контуру апарату зі струменево-інжекційним газонаповненнѐм //ScienceRise. – 

2018. – Т. 3. – С. 34-39. 10. Шаповалов Д. О. и др. Епоксидуваннѐ натурального каучуку в середовищі вода–ксилол //Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – №. 3. – С. 102-106. 11. Яшко 

В. Л., Ведь В. В., Карпенко В. А. Розвиток конструкцій тарілок з двома зонами контакту фаз і перспективи їх застосуваннѐ. Повідомленнѐ 2 //Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №. 2. 

– С. 147-151. 12. Ведь В. В. Структура газорідинного потоку та режими роботи циркулѐційного апарата зі струменево-інжекційним газонаповненнѐм //Вопросы химии и химической технологии. – 

2013. – №. 3. – С. 214-219.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Examining a cavitation heat generator and the control method over the efficiency of its operation *Електронний 

ресурс+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, О. Lipeev, V. Ved // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 4(8). - С. 22-28. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108580  2. Research and control of the purity of production hydrogen with a high degree of purification when applying the electrolysis method of 

production *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, O. Gnatko, А. Pugach, Iu. Bartashevska // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 1(6). - С. 40-46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.124085  3. Design and study of the energy-efficient unified apparatuses for energy-

technological manufacturing *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, О. Svietkina, А. Pugach, A. Shvachka // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 3(8). - С. 59-65. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132572  4. Research into the impact of structural features of combustion 

chamber in energy-technological units on their operational efficiency *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, А. Pugach, R. Turluev, О. Alieksandrov, V. Kosarev // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 5(8). - С. 58-64. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143316  5. 

Analytical and experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices *Електронний ресурс+ / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, А. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 4(8). - С. 15-

23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629  6. Impact of flexibility of support on gear mesh dynamics *Електронний ресурс+ / B. V. Vynohradov, D. O. Fedin, V. V. Ved // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2019. - № 4. - С. 37-41. https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-4/6  7. 

ELECTROCHEMICAL REDUCING OF TERBIUM AND HOLMIUM IONS IN THE SODIUM AND POTASSIUM CHLORIDES MELT WITH EQUIMOLAR COMPOSITION *Електронний ресурс+ / Kovalenko V., Chernova O., Kotok V., Zhykovin S., Kovalenko I., Kondratyev D., Ved V., Verbitskiy V. //EUREKA: Physics and Engineering. – 2019. – №. 

5. – С. 3-9. http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00980; 1. Ved V. et al. Research of gas content and interfacial area in the downflow pipes of a circulation apparatus with jet injection gas filling //Technology audit and production reserves. – 2019. – Т. 4. – №. 1 (48). – С. 34-38. 2. Ved V., Nikolsky V. Гідравлічний 

розрахунок циркулѐційного контуру апарату зі струменево-інжекційним газонаповненнѐм //ScienceRise. – 2018. – Т. 3. – С. 34-39. 3. Шаповалов Д. О. и др. Епоксидуваннѐ натурального каучуку в середовищі вода–ксилол //Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – №. 3. – С. 102-106. 4. Яшко В. Л., 

Ведь В. В., Карпенко В. А. Розвиток конструкцій тарілок з двома зонами контакту фаз і перспективи їх застосуваннѐ. Повідомленнѐ 2 //Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №. 2. – С. 147-151. 5. Ведь В. В. Структура газорідинного потоку та режими роботи циркулѐційного апарата зі струменево-

інжекційним газонаповненнѐм //Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №. 3. – С. 214-219.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Технологічне обладнаннѐ хімічних виробництв» длѐ студентів усіх форм 

навчаннѐ за спеціальністя 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ». Частина перша. Теплообмінне та масообмінне обладнаннѐ / Укл. В.В. Ведь. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 40 с. (№3832) 2. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Технологічне обладнаннѐ хімічних виробництв» длѐ студентів 

усіх форм навчаннѐ за спеціальністя 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ». Частина друга. Обладнаннѐ длѐ розділеннѐ гетерогенних систем / Укл. В.В. Ведь. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 60 с. (№3842) 3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологіѐ та 

організаціѐ наукових досліджень» за освітньо-професійноя програмоя «Магістр» длѐ студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», спеціалізації «Обладнаннѐ хімічних виробництв та підприюмств будівельних матеріалів» / Укл.: В.В. Ведь. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 9 с. (№4232) 4. Методичні 

вказівки до переддипломної (виробничої) практики длѐ студентів магістрів за спеціальністя 133 Галузеве машинобудуваннѐ / Укл.: Ведь В.В., Птіцин С.Г., аріз В.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 15 с. (№4239) 5. Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «Насоси і компресори» за освітньо-

професійноя програмоя «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудуваннѐ (Напрѐм підготовки 6.050503 – Машинобудуваннѐ). Частина ІІ Поршневі компресори / Укл.: В.А. Черніченко, В.В. Ведь, Д.О. Шаповалов. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 40 с. (№4241) 6. Методичні вказівки з 

організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Експлуатаціѐ та обслуговуваннѐ машин» за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ» (Напрѐм підготовки 6.050503 – «Машинобудуваннѐ») / Укл. В.В. Ведь. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 

16 с. (№4242) 7. Методичні вказівки і програма асистентської практики длѐ студентів магістрів зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ» / В.В. Ведь, С.Г. Птіцин, В.О. аріз. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 9 с. (№4246) 8. Методичні вказівки і програма науково-дослідної практики длѐ студентів 

магістрів зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудуваннѐ» / Укл.: В.М. Задорський, В.В. Ведь. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 21 с. (№4265) 9. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Проектна та енерготехнологічна інженеріѐ біотехнологічних та фармацевтичних виробництв» за освітньо-

професійноя програмоя «Магістр» длѐ студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», спеціалізації «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів» / Укл.: Птіцин С.Г., Ведь В.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. 24 с. (№4267) 10. Методичні вказівки до виконаннѐ курсової 

роботи студентів з дисципліни «Методологіѐ та організаціѐ наукових досліджень» за освітньо-професійноя програмоя «Магістр» длѐ студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудуваннѐ», спеціалізації «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів» / В.В. Ведь, – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2017. –12 с. (№4269); 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Патент № 100801 України, МПК6 B01D 53/14, B01D 3/16. Тарілка 

з двома зонами контакту фаз / Яшко В.Л., Ведь В.В., Басирова В.А.– № a201110926; Заѐвл. 12.09.2011 Опубл. 25.01.2013, бял. № 2/2013 2. Патент № 100802 України, МПК6 B01D 53/14, B01D 3/16. Тарілка з двома зонами контакту фаз / Яшко В.Л., Ведь В.В., Басирова В.А.– № a201110941; Заѐвл. 12.09.2011 

Опубл. 25.01.2013, бял. № 2/2013 3. Патент на корисну модель № 99747 України, МПК6 B01F 5/10. Апарат длѐ контактуваннѐ газу та рідини / Ведь В.В. – № u201413052; Заѐвл. 05.12.2014 Опубл. 25.06.2015, бял. № 12/2015 4. Патент на кор. модель 118007 Україна, МПК6 C08F 8/08 (2006.01), C08C 19/06 

(2006.01) СПОСІБ ОТРИМАННа ЕПОКСИДОВАНИХ ПОЛІДІЮНІВ / Шаповалов Денис Олегович (UA ); Зибайло Сергій Миколайович (UA ); Яшко Віталій Ларионович (UA ); Ведь Віктор Вікторович (UA ); заѐвник ДЕР

Старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра іноземних 

мов

Основне місце 

роботи

Анатайчук Інна 

Миколаївна

Наказ №10-К від11.01.17, довідка 89-400-162 від 14.04.17; 

Наказ № 190-К від 24.04.18, довідка 1/23-566 від 21.01.19

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Горлівський державний 

педагогічний інститут іноземних мов, 

Рік закінченнѐ: 1997, Спеціальність: 

035 Філологіѐ, Кваліфікаціѐ: вчитель 

англійської та французької мов

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Практикум з англійської мови длѐ хіміко-технологічних спеціальностей 1 частина та 2 частина, Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016,152 с. // укл. Юременко Т.Ю., Анатайчук І.М. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ модульних контрольних робіт з 

англійської мови длѐ студентів всіх спеціальностей, 1 частина, Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016, 52 с. // укл.Анатайчук І.М., Юременко Т.Ю. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова» длѐ студентів усіх спеціальностей, частина 2. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017, 48с.// укл. 

Анатайчук І.М. 4. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова» длѐ лексико-граматичних завдань студентам І курсу всіх спеціальностей. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017, 43с. // укл. Юременко Т.Ю., Анатайчук І.М. 5. Методичні вказівки длѐ аудиторної та самостійної роботи з граматики з дисципліни 

«Англійська мова» за професійним спрѐмуваннѐм длѐ студентів спеціальностей 133, 131, 144. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017, 36с. // укл. Анатайчук І.М. 6. Практикум длѐ аудиторної роботи з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрѐмуваннѐм) длѐ студентів спеціальностей 131, 133, 144.Дніпро, ДВНЗ 

УДХТУ, 2017, 100с. // укл .Анатайчук І.М., Олешкевич І.П., Юременко ТЮ. 7. Методичні вказівки з англійської мови длѐ розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів спеціальність 226 (Фармаціѐ); Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018; 51с.; Анатайчук І.М. 8. Методичні вказівки длѐ самостійної роботи з 

дисципліни «Англійська мова» за професійним спрѐмуваннѐм длѐ магістрів технологічних 9. Методичні вказівки з англійської мови длѐ розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів спеціальності 162 «Біотехнологіѐ»; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018; 65 с., Анатайчук І.М. 12. Методичні вказівки длѐ 

самостійного читаннѐ за фахом з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)» длѐ студентів-магістрів усіх спеціальностей; Дніпро, ДВНЗУ ДХТУ, 2018 ; 68 с.// укл. Олешкевич І.П., Юременко Т.Ю.,Анатайчук І.М. 10. Практикум з навчаннѐ термінологічної лексики та граматики англійської мови 

длѐ студентів технологічних та механічних спеціальностей; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018, 111с. // Савченко О.В., Олешкевич І.П., Анатайчук І.М., Юременко Т.Ю., Свютлічна А.А.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Вчений секретар кафедри іноземних мов( з 2019 р); перекладач відділу міжнародного співробітництва(2016-2019), перекладач сайту університету(2016-2019); 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I 

або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським 

науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка 

світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво призерами I туру Всеукраїнської студентської олімпіади: 2016 – Чала Катерина (1-СКС-22) - ІІІ місце(Наказ № 230 від 18.09.15), 2017 р. Дробот Михайло (1-СКС-25) - І місце (Наказ № 317 від 29.12.16); 2019 р. – Ткалѐ Кирило ( 1-АВП-32) - ІІ 

місце(Наказ № 208-аг від 26.12.18).; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний 

посібник: 1. Термінологічний англо-український словник з фармацевтики, хімічних та косметичних добавок, біотехнології длѐ студентів немовних вузів. Дніпропетровськ, УДХТУ, 2016, 112 с. // укл. Анатайчук І.М., Савченко О.В., Олешкевич І.П.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя 

(спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Науково-педагогічний стаж 22 роки; 13) проведеннѐ навчальних занѐть із спеціальних дисциплін іноземноя мовоя (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсѐзі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: Проведеннѐ навчальних занѐть англійськоя мовоя в групах магістрів 112 годин на рік

Англійська мова (за 

професійним спѐмуваннѐм), 

600 год



Старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра іноземних 

мов

Основне місце 

роботи

Олешкевич 

Ірина Павлівна

Наказ № 27-К від 23.01.17, довідка 1/23-336 від 06.04.17; 

Наказ №241-К від 26.05.17, довідка1/23-443 від 26.02.18

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1980, Спеціальність: 

англійська мова і література, 

Кваліфікаціѐ: філолог, викладач, 

перекладач

основні публікації за напрѐмом: 1. Voit, S., Tkachenko, V., Oleshkevich, I. (2018). Intellectual potential as a means of reproduction and renewal of the unity of productive forces and industrial relations. 

Economics, Management and Sustainability (Poland), 3(1), 34-43.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Voit, S., Tkachenko, V., Oleshkevich, I. (2018). Intellectual potential as a means of reproduction and renewal of the 

unity of productive forces and industrial relations. Economics, Management and Sustainability (Poland), 3(1), 34-43.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки з граматики англійської мови длѐ самостійної роботи студентів І курсу технологічних та 

механічних спеціальностей / Укладачі: Олешкевич І.П., Ващенко В.С., Рутц О.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 73 с. 2. Методичні вказівки з англійської мови длѐ самостійної та аудиторної роботи студентів І курсу технологічних та механічних спеціальностей (ч. 2) / Укладачі: Олешкевич І.П., Ващенко 

В.С., Рутц О.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 56 с. 3. Практикум з англійської мови длѐ студентів технологічних спеціальностей (ч. 2) / Укладачі: Олешкевич І.П., Ващенко В.С., Рутц О.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 98 с. 4. Методичні вказівки до вивченнѐ ділової англійської мови длѐ 

магістрів / Укладачі: Олешкевич І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 80 с. 5. Навчальний термінологічний англо-український словник з біотехнології длѐ студентів немовних вузів / Укладачі: Олешкевич І.П., Юременко Т.Ю. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 44 с. 6. Навчальний термінологічний англо-український 

словник з хімічних та косметичних добавок длѐ студентів немовних вузів / Укладачі: Анатайчук І.М., Савченко О.В., Олешкевич І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 112 с. 7. Практикум длѐ аудиторної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрѐмуваннѐм» длѐ магістрів 

спеціальностей 131, 133, 144 / Укладачі: Анатайчук І.М., Олешкевич І.П., Юременко Т.Ю. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 100 с. 8. Методичні вказівки длѐ практичних завдань з дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрѐмуваннѐм» длѐ магістрів спеціальності 226 «Фармаціѐ» / Укладачі: 

Олешкевич І.П., Юременко Т.Ю. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 44 с.  9. Методичні вказівки длѐ практичних занѐть та самостійної роботи з дисципліни «Латинська мова» за фахом 226 «Фармаціѐ» / Укладачі: Юременко Т.Ю., Олешкевич І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 48 с. 10. Методичні вказівки длѐ 

контроля знань з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрѐмуваннѐм) длѐ студентів спеціальностей 144, 131, 133» / Укладачі: Олешкевич І.П., Юременко Т.Ю. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 30 с. 11. Методичні вказівки з англійської мови длѐ розвитку лінгвістичних компетенцій студентів-магістрів 

спеціальностей 144, 131, 133 / Укл. І.П. Олешкевич, Т.Ю. Юременко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 48 с. 12. Практикум з навчаннѐ термінологічної лексики та грамматики англійської мови длѐ студентів технологічних та механічних спеціальностей / Укл. О.В. Савченко, І.П. Олешкевич, І.М. Анатайчук, Т.Ю. 

Юременко, А.А. Свютлічна. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 98 с.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Вчений 

секретар Вченої Ради факультету Тор та БТ; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво призерами I туру Всеукраїнської студентської олімпіади: 2019 р. Рѐбчук Олександра (Гр. 1-Ф-28) - ІІІ призове місце (Наказ № 208-

аг від 26.12.18); 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Науково-педагогічний стаж 34 роки; 13) проведеннѐ навчальних занѐть із 

спеціальних дисциплін іноземноя мовоя (крім дисциплін мовної підготовки) в обсѐзі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: Проведеннѐ навчальних занѐть англійськоя мовоя в групах магістрів 112 годин на рік

англійська мова (за 

професійним спѐмуваннѐм), 

450 год

Старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра іноземних 

мов

Основне місце 

роботи

Михайлова 

Алла Сергіївна

Наказ № 27-К від 23.01.17, довідка 1/23-335 від 06.04.17; 

Наказ №241-К від 26.05.17, довідка1/23-441 від 26.02.18

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1975, Спеціальність: 035 

Філологіѐ, Кваліфікаціѐ: філолог, 

викладач німецької мови та 

літератури

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до читаннѐ символів і спеціальних знаків у математиці, фізиці та хімії німецькоя мовоя длѐ студентів І курсу всіх спеціальностей (перевиданнѐ), Дніпропетровськ, УДХТУ, 2014, 20c// Михайлова А.С. 2. Методичні 

вказівки до вивченнѐ граматики німецької мови длѐ студентів І курсу усіх спеціальностей Дніпропетровськ, УДХТУ, 2014, 25c// Михайлова А.С. 3. Методичні вказівки до вивченнѐ ділової німецької мови длѐ магістрів усіх напрѐмків. Дніпропетровськ, УДХТУ, 2015, 32c// Михайлова А.С. 4. Методичні вказівки 

довідник з граматики німецької мови длѐ студентів усіх напрѐмків навчаннѐ; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016 ; 27; 4. Методичні вказівки довідник з граматики німецької мови длѐ студентів усіх напрѐмків навчаннѐ; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016 ; 27; Михайлова А.С. 5. Методичні вказівки до вивченнѐ німецької мови 

студентами І курсу механічного факультету (перевиданнѐ); Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016 ; 48; Михайлова А.С. 6. Термінологічний словник з німецької мови длѐ студентів економічних спеціальностей; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016 ; 28; Михайлова А.С., Курдіна Д.О., Писарчик А.М. 7. Методичні вказівки до вивченнѐ 

дисципліни «Німецька мова» студентами І курсу технологічних спеціальностей (перевиданнѐ). Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017, 24с. // укл. Михайлова А.С. 8. Методичні вказівки до практичних занѐть, самостійної роботи та контроля знань з дисципліни «німецька мова»за професійним спрѐмуваннѐм длѐ 

магістрів-технологів. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017, 36с. // укл. Михайлова А.С., студ. Нікітенко К.К., студ. Олексіна М.С. 9. Тестові завданнѐ з німецької мови длѐ студентів І курсу всіх спеціальностей ; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018, 26 с.,Михайлова А.С. 10. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни 

«Німецька мова» за освітньо-професійноя програмоя «Бакалавр» длѐ студентів першого курсу усіх спеціальностей (початковий рівень); Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018, 36 с.// укл. Михайлова А.С., студ.Лементарюва В.О. 11. Практикум з розвитку лінгвістичних компетенцій з німецької мови длѐ студентів-

магістрів; Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018, 57 с.// укл. Михайлова А.С., Овчаров В.І., асп. Зуюв О.М.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Виконую консультуваннѐ з питань 

іноземних транспортних засобів у ТОВ з обмеженоя відповідальністя «Автоман».; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 

Завідуяча кафедроя іноземних мов ДВНЗ УДХТУ до 2017 року; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до 

переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: Керівник науково-дослідних робіт 1. «Специфіка складаннѐ термінологічних словників та їх використаннѐ у навчальному процесі у немовних ВНЗ» (2013-2015), 2. «Методика розвитку 

лінгвістичної компетенції студентів немовних вузів» (2016-2018); 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків 

головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво призерами I туру Всеукраїнської студентської олімпіади: 2019 р. ПолющукДар'ѐ(1-Кіб-38) - І місце(Наказ № 

208-аг від 26.12.18); 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Маю науково-педагогічний стаж – 45 років; 13) проведеннѐ навчальних 

занѐть із спеціальних дисциплін іноземноя мовоя (крім дисциплін мовної підготовки) в обсѐзі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: Проведеннѐ навчальних занѐть англійськоя мовоя в групах магістрів, 150 годин на рік

німецька мова (за 

професійним 

спрѐмуваннѐм),600 год

Старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра іноземних 

мов

Основне місце 

роботи

Коваленко Інна 

Миколаївна

Наказ №10-К від11.01.17, довідка 89-400-160 від 14.04.17; 

Наказ № 190-К від 24.04.18, довідка 1/23-568 від 21.01.19

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1988, Спеціальність: 035 

Філологіѐ, Кваліфікаціѐ: філолог, 

викладач французької мови та 

літератури

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                  Методичні вказівки длѐ практичної і самостійної роботи з текстами французькоя мовоя длѐ студентів-хіміків *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 50 с. 2.                  

Методичні вказівки длѐ практичної роботи над текстами французькоя мовоя длѐ студентів усіх спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М., Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 23 с. 3.                  Методичні вказівки з дисципліни «Французька мова» до практичної і самостійної 

роботи длѐ магістрів всіх спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с. 4.                Методичні вказівки до виконаннѐ лексико-граматичних вправ французькоя мовоя длѐ студентів усіх спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, 

Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 38 с. 5.                  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Французька мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів усіх технологічних спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2019. – 26 с. 6. Методичні вказівки до практичної роботи (тестові завданнѐ) з дисципліни «Французька мова» за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів 1 курсу усіх спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 34 с.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв 

призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим 

студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, 

етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота 

у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво призерами I туру Всеукраїнської студентської олімпіади: 2016 р. Літуча Олександра(1-Мен-30)-І місце, Проніна Маріѐ(1-ТЖ-83)-ІІ місце(Наказ № 230 від 18.09.15) 2018р. Діброва Роксолана (1-ТЖ-87) - І місце, Літуча Олександра(2-Мен-30) - ІІ 

місце, Бровцева Валеріѐ (1-О-25) - ІІІ місце (Наказ № 263 від 20.12.17) 2019р. Онищенко Марина(1-О-30) - І місце (Наказ № 208-аг від 26.12.18); 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із 

зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Науково-педагогічний стаж 15 років; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його 

заступника: Працяю перекладачем французької мови у Центрі довузівської підготовки ДВНЗ УДХТУ; 13) проведеннѐ навчальних занѐть із спеціальних дисциплін іноземноя мовоя (крім дисциплін мовної підготовки) в обсѐзі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: Проведеннѐ навчальних занѐть 

англійськоя мовоя в групах магістрів 112 годин на рік

Французська мова(за 

професійним 

спрѐмуваннѐм)500 год, 

Латинська мова 100 год

старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра іноземних 

мов

Основне місце 

роботи

Забрудська 

Лядмила 

Миколаївна

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 035 

Філологіѐ, Кваліфікаціѐ: філолог, 

викладач французької мови та 

літератури

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.                  Методичні вказівки длѐ практичної і самостійної роботи з текстами французькоя мовоя длѐ студентів-хіміків *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 50 с. 2.                  

Методичні вказівки длѐ практичної роботи над текстами французькоя мовоя длѐ студентів усіх спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М., Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 23 с. 3.                  Методичні вказівки з дисципліни «Французька мова» до практичної і самостійної 

роботи длѐ магістрів всіх спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с. 4.                Методичні вказівки до виконаннѐ лексико-граматичних вправ французькоя мовоя длѐ студентів усіх спеціальностей *Текст+: метод. вказівки / І.М. Коваленко, 

Л.М. Забрудська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 38 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Науково-педагогічний стаж 19 років; 13) 

проведеннѐ навчальних занѐть із спеціальних дисциплін іноземноя мовоя (крім дисциплін мовної підготовки) в обсѐзі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: Проведеннѐ навчальних занѐть англійськоя мовоя в групах магістрів 58 годин на рік

Французська мова(за 

професійним 

спрѐмуваннѐм), 100 год, 

англійська мова(за 

професійним спрѐмуваннѐм) 

200 год

Старший 

викладач

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

інформаційних систем

Основне місце 

роботи

Сербулова Інна 

Валеріївна

Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка» 01.11.17-30.04.18 за дисциплінами: «Теоріѐ 

ймовірностей, імовірнісні процеси та математична 

статистика», «Інтелектуальний аналіз даних», «Математичні 

методи дослідженнѐ операцій». Довідка 1/23-459 від 

30.04.2018

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1990, Спеціальність: 0101 

Математика, Кваліфікаціѐ: 

Математик, викладач

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: .Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технології та веб-дизайну» 28-30 березнѐ 2018р. (наказ МОНУ від 06.12.2017 № 1572).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя 

кількістя три найменуваннѐ: 13.1. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу "Технології захисту інформації" длѐ студентів спеціальностей "Інформаційні управлѐячі системи та технології", "Спеціалізовані комп’ятерні системи" / Укл.: Б.Ю. Рогоза, І.В. Сербулова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2015. – 56 с. 13.2. Інструкції до лабораторних робіт з курсу "Технології захисту інформації" длѐ студентів спеціальностей "Інформаційні управлѐячі системи та технології", "Спеціалізовані комп’ятерні системи" / Укл.: Б.Ю. Рогоза, І.В. Сербулова. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 20 с.  13.3. 

Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Додаткові глави вищої математики» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐму підготовки 122 «Комп’ятерні науки» / Укл.: Солодка Н.О., Сербулова І.В., Станіна О.Д. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 15 с. 13.4. Методичні 

вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Додаткові глави вищої математики» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форми навчаннѐ / Укл.: Н.О.Солодка, І.В. Сербулова, 

О.Д.Станіна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 41 с. 13.5. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр спеціальності 122 «Комп’ятерні науки та інформаційні технології» денної та заочної 

форми навчаннѐ / Укл.: Н.О.Солодка, І.В. Сербулова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 11 с. 13.6. Інструкції до лабораторних робіт з курсу "Інтелектуальний аналіз даних" длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐму підготовки 6.050101«Комп'ятерні науки» денної та заочної форми 

навчаннѐ / Укл.: І.В. Сербулова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016 . – 36 с. 13.7.Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичні методи дослідженнѐ операцій» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐму підготовки 6.050101«Комп'ятерні 

науки» денної та заочної форми навчаннѐ / Укл.: І.В. Сербулова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 17 с. 13.8. Інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Компятерні технології статистичної обробки даних» длѐ студентів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐму підготовки 

6.050101«Комп'ятерні науки» денної та заочної форми навчаннѐ / Укл.: І.В. Сербулова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 27 с. 13.9. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Компятерні технології статистичної обробки даних» длѐ студентів освітньо-

кваліфікаційного рівнѐ бакалавр напрѐму підготовки 6.050101«Комп'ятерні науки» денної та заочної форми навчаннѐ / Укл.: І.В. Сербулова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 11 с. 13.10. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Спецглави математики (за професійним спрѐмуваннѐм)» 

длѐ студентів спеціальності 152 – Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка Укл.: І.В.Сербулова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 13.11. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Теоріѐ ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» длѐ студентів спеціальностей 

122 «Комп'ятерні науки» та 123 «Комп'ятерна інженеріѐ» Укл.: І.В.Сербулова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 13.12. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи дослідженнѐ операцій» длѐ студентів спеціальності 122 «Комп’ятерні науки» Укл.: І.В.Сербулова. – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с. 13.13. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Спеціальні розділи вищої математики» длѐ студентів спеціальності 151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології .Укл.: І.В.Сербулова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 38 с. 13.14. Методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні розділи вищої математики» длѐ студентів спеціальності 151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технологіїУкл.: І.В.Сербулова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 29 с.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Відповідальна за методичну роботу на факультеті комп’ятерних наук та інженерії (2016-2018) Заступник декана факультету комп’ятерних наук та інженерії з 2018 року.; 20) 

досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Загальний педагогічний стаж більше 18 років ( кваліфікаціѐ за дипломом: математик, викладач); 

11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): ТОВ «Технооптторг-трейд» з вереснѐ 2016 року; 15) керівництво школѐрем, ѐкий зайнѐв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академіѐ наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівнѐ): Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики ( Наказ ДВНЗ УДХТУ № 14-аг від 18.01.2019)

Теоріѐ ймовірностей, 

імовірнісні процеси та 

математична статистика(24), 

Математичні методи 

дослідженнѐ операцій (24), 

Інтелектуальний аналіз 

даних(32)

Старший 

викладач

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра комп’ятерно-

інтегрованих 

технологій та 

автоматизації

Основне місце 

роботи

Лосихін Дмитро 

Анатолійович

"ДВНЗ Національний гірничий університет, кафедра 

автоматизації та комп’ятерних систем. Стажуваннѐ строком 

з 15.12.2015 до 15.06.2016. Довідка про проходженнѐ 

стажуваннѐ № 1/23-236 від 15.06.16 "

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1989, 

Спеціальність: автоматизаціѐ і 

комплексна механізаціѐ хіміко-

технологічних процесів, Кваліфікаціѐ: 

інженера по автоматизації

основні публікації за напрѐмом: 1. Oliynyk, O. Investigation of the Kalman filter in the noise field with an excellent Gaussian distribution *Text+ / O. Oliynyk, Y. Taranenko, D. Losikhin, A. Shvachka // 

EasternEuropean journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.4. N.94.– P.36-42. Наукові статті: 1. Лосихин Д.А. Автоматизациѐ расчёта энтропийной погрешности измерениѐ *Текст+ / Лосихин Д.А.,. 

Олейник О.Я., Чернаѐ Е.С. // Метрологіѐ та прилади. 2018. –Т.№5 (73). С. 50-55. (Index Copernicus) 2. Лосихин Д.А. Идентификациѐ законов распределениѐ с использованием коэффициента 

коррелѐции *Текст+ / Лосихин Д.А. Олейник О.Я., Чернаѐ Е.С., Гнатко Е.Н // Метрологіѐ та прилади. 2018. –Т.№6 (74). С. 36-38. (Index Copernicus) 3. Математична модель віброчастотного методу 

контроля природних інтенсифікуячих впливів на тепломасообмінні процеси *Електронний ресурс+ / О. Я. Олійник, О. С. Чорна, Д. А. Лосіхін // Вісник Хмельницького національного університету. 

Технічні науки. - 2018. - № 6(1). - С. 36-41. (Index Copernicus, РИНЦ) 4. Losikhin D.A. The method of identifying the distribution laws in estimating the results of multiple measurements *Текст+ / Лосихин Д.А., 

О.Я. Олейник, Я.К. Тараненко, Е.С. Чернаѐ // Український метрологічний журнал. 2018. – Т.№2. С 17-26. (Emerging Sources Citation Index, Google Scholar) 5. Лосихин Д.А. Автоматизированнаѐ 

система исследованиѐ алгоритмов управлениѐ *Текст+ Лосихин Д. А., Мысов О. П., Тришкин В. а. // Электротехнические и компьятерные системы. - 2012. - №6(82). - С. 255-260. (Index Copernicus)

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Oliynyk, O. Investigation of the Kalman filter in the noise field with an excellent Gaussian distribution *Text+ / O. 

Oliynyk, Y. Taranenko, D. Losikhin, A. Shvachka // EasternEuropean journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.4. N.94.– P.36-42.; Наукові статті: 1. Лосихин Д.А. Автоматизациѐ расчёта энтропийной погрешности измерениѐ *Текст+ / Лосихин Д.А.,. Олейник О.Я., Чернаѐ Е.С. // Метрологіѐ та прилади. 2018. 

–Т.№5 (73). С. 50-55. (Index Copernicus) 2. Лосихин Д.А. Идентификациѐ законов распределениѐ с использованием коэффициента коррелѐции *Текст+ / Лосихин Д.А. Олейник О.Я., Чернаѐ Е.С., Гнатко Е.Н // Метрологіѐ та прилади. 2018. –Т.№6 (74). С. 36-38. (Index Copernicus) 3. Математична модель 

віброчастотного методу контроля природних інтенсифікуячих впливів на тепломасообмінні процеси *Електронний ресурс+ / О. Я. Олійник, О. С. Чорна, Д. А. Лосіхін // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2018. - № 6(1). - С. 36-41. (Index Copernicus, РИНЦ) 4. Losikhin D.A. The 

method of identifying the distribution laws in estimating the results of multiple measurements *Текст+ / Лосихин Д.А., О.Я. Олейник, Я.К. Тараненко, Е.С. Чернаѐ // Український метрологічний журнал. 2018. – Т.№2. С 17-26. (Emerging Sources Citation Index, Google Scholar) 5. Лосихин Д.А. Автоматизированнаѐ 

система исследованиѐ алгоритмов управлениѐ *Текст+ Лосихин Д. А., Мысов О. П., Тришкин В. а. // Электротехнические и компьятерные системы. - 2012. - №6(82). - С. 255-260. (Index Copernicus); 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ 

лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” длѐ студентів III курсу спеціальностей «151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» та «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» / Укл. : Д.А. Лосіхін. – Дніпро : УДХТУ, 2016. – 56 с. 2. Методичні 

вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Вступ в теорія систем” длѐ студентів II курсу спеціальності «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» / Укл. : Д.А. Лосіхін. – Дніпро : УДХТУ, 2016. – 10 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних занѐть та самостійної роботи з дисципліни 

“Системний аналіз складних систем управліннѐ” длѐ студентів IV курсу спеціальності «151 Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» / Укл. : Д.А. Лосіхін. – Дніпро: УДХТУ, 2016. – 33 с.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант з питань автоматизації. Довідка з підприюмства ООО «Надіѐ»(консультант з питань автоматизації с 01.09.2016р по теперішній час).

Мікропроцесорна техніка 

(48), Системний аналіз 

складних систем 

управліннѐ(48).

Старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра маркетингу 

та логістики

Основне місце 

роботи

Журавель Віра 

Володимирівна

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазарѐна. 09.02.2017 - 

30.06.2017, 01.09.2017 - 09.10.2017 згідно плану підвищеннѐ 

кваліфікації (Наказ ректора №132-К від 04.04.2017р.)

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Журавель В.В., Фурсов А.А. Система мотивации персонала в условиѐх кризиса. Хіміѐ і сучасні технології. Дніпропетровськ, с.96–97. 2014. 2. 

Журавель В.В. Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’яктури в контексті процесу управліннѐ його виконаннѐ / Журавель В.В., Дубницький В.І., ам’ѐк А.В.// Економічний вісник 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2016. – № 2(4). – С. 168 – 175 3. Garkusha, V. V. Business competitiveness as constituting its strategic development 

*Text+ / Garkusha V. V., Zhuravel V. V., Dotsenko A. E., Sliuta A. O. // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро, 2018. – № 2(8). – С. 73-78 4. Slyuta A. 

O. Research of the market of confectionery of Ukraine; Tools of the research of tiled chocolate / A. O. Slyuta, V. V. Zhuravel, S. Pariahs, Y. Shevchenko // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний 

хіміко-технологічний університет". - 2019. - № 1. - С. 151-157. 5. Ковальова М.О. Маркетингові дослідженнѐ вітчизнѐного ринку телекомунікацій / Ковальова М.О., Журавель В.В., Герасименко Ю.С., 

Шаповалова М.Г. // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро, 2019. – № 2. (подано до друку)

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник декана економічного факультету з 12 жовтнѐ 2009 року і по 

теперішній час.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант з питань дослідженнѐ маркетингового середовища, актуальних питань рекламної діѐльності, розробки 

стратегії розвитку підприюмства та інших питань маркетингового напрѐму ТОВ "Дніпропетровське автотранспортне підприюмство 11227" (з 2017 р.). Договір № 16923-ПК від 26.09.2017 р.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: 1. Колесніков В.П. Логістика на транспорті: Навч. Посібник / Колесніков В.П., Чуприна Н.М., Гаркуша В.В., Доценко Г.Ю., Кучкова О.В., Журавель В.В. // 

– 2016. – ДВНЗ УДХТУ, 2019 р. – 160 с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: Наукові статті: 1. Журавель В.В., Фурсов А.А. Система мотивации 

персонала в условиѐх кризиса. Хіміѐ і сучасні технології. Дніпропетровськ, с.96–97. 2014. 2. Журавель В.В. Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’яктури в контексті процесу управліннѐ його виконаннѐ / Журавель В.В., Дубницький В.І., ам’ѐк А.В.// Економічний вісник ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2016. – № 2(4). – С. 168 – 175 3. Garkusha, V. V. Business competitiveness as constituting its strategic development *Text+ / Garkusha V. V., Zhuravel V. V., Dotsenko A. E., Sliuta A. O. // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет». – Дніпро, 2018. – № 2(8). – С. 73-78 4. Slyuta A. O. Research of the market of confectionery of Ukraine; Tools of the research of tiled chocolate / A. O. Slyuta, V. V. Zhuravel, S. Pariahs, Y. Shevchenko // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". - 

2019. - № 1. - С. 151-157. 5. Ковальова М.О. Маркетингові дослідженнѐ вітчизнѐного ринку телекомунікацій / Ковальова М.О., Журавель В.В., Герасименко Ю.С., Шаповалова М.Г. // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро, 2019. – № 2. (подано до 

друку); 19) діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Член Всеукраїнської спілки автомобілістів з 2019 року (членський квиток Серіѐ 300 №02027)

Паблік рілейшнз (PR) (48 

годин), Маркетингові 

комунікації (40 годин)

Старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра маркетингу 

та логістики

Основне місце 

роботи

Доценко Ганна 

Ювгенівна

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазарѐна. 09.02.2017 - 

30.06.2017, 01.09.2017 - 09.10.2017 згідно плану підвищеннѐ 

кваліфікації (Наказ ректора №132-К від 04.04.2017р.)

Диплом магістра видано закладом: 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет", Рік 

закінченнѐ: 2020, Спеціальність: 

Маркетинг; Диплом спеціаліста 

видано закладом: Український 

державний хіміко-технологічний 

університет, Рік закінченнѐ: 1995, 

Спеціальність: Організаціѐ та 

плануваннѐ в хімічній промисловості

основні публікації за напрѐмом: 1. Ivashchenko V.P. Intellectual capital as a factor of competitiveness increasing / Ivashchenko V.P., Dotsenko G. E., Petrenko V.A. // Metallurgical and Mining Industry, №3-

2017. INDEXING: Index Copernicus, eLibrary, Scientific Indexing Services, UlrichsWEB, Academic Resource Index "ResearchBib", WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index, International Innovative Journal Impact 

Factor ? Dnipro, “Ukrmetallurginform”STA, Ltd, 2017 – С. 8-12. 2. LARYSA HARMIDER. Modeling of Labor Potential as a Factor of Influence on the Region Competitiveness / LARYSA HARMIDER, IRINA 

TARANENKO, LARYSA HONCHAR, OLGA OVCHARENKO, and GANNA DOTSENKO // Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 2 (2019). INDEXING: ESCI - Emerging sources citation index Thomson Reuters 

(2015), SCOPUS (2017), Cabell’s (2012), ECONIS Datenbank (2012), DOAJ - Directory of Open Access Journals (2012), Genamics Journal Seek (2012), NewJour (2012), ProQuest - ABI/Inform, Research Library, Social 

Sciences (2012), RePEc (2012), Scirus (2012), Ulrich's Periodicals Directory (2012), World-Wide Web Virtual Library (2012), EBSCO Publishing, Inc. (2011), Index Copernicus International S.A. database (2011), Journal 

of Economics Literature (2006). – Р. 111-125. Наукові статті: 1 Доценко Г.Ю. Методичні підходи до кількісного визначеннѐ рівнѐ конкурентоспро-можності підприюмства / Г.Ю. Доценко // Економічний 

вісник ДВНЗ УДХТУ, №2 (4) ? Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С.165-168. 2 Ivashchenko V.P. Intellectual capital as a factor of competitiveness increasing / Ivashchenko V.P., Dotsenko G. E., Petrenko 

V.A. // Metallurgical and Mining Industry, №3-2017 ? Dnipro, “Ukrmetallurginform”STA, Ltd, 2017 – С. 8-12 3 Кучкова О.В. Обґрунтуваннѐ теоретичних основ логістичного потенціалу регіону / Кучкова О.В., 

Доценко Г.Ю., Козлов а.М. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2017, №1 (5) ? Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С.68-70 4 Доценко Г.Ю. Управліннѐ конкурентоспроможністя підприюмства з врахуваннѐм 

інноваційної складової / Г.Ю. Доценко // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2017, №2 (6) ? Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С.62-65 5 Garkusha V.V. Business competitiveness as constituting its strategic 

development / Garkusha V.V., Zhuravel V.V., Dotsenko A.E., Sliuta A.O. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2018, №2 (8) – C. 73-78. (Index Copernicus) 6 Dubnitsky V.I. The effectiveness of marketing and the 

development of marketing competence as a factor in improving the efficiency of spatial interaction / Dubnitsky V.I., Kozhevnik Yu.V., Dotsenko A.E. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2018, №2 (8) – С. 110-

119.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1 Доценко Г.Ю. Посиленнѐ конкурентоспроможності вітчизнѐних підприюмств шлѐхом 

активізації інноваційної діѐльності / Г.Ю. Доценко // Матеріали VIIМіжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ та сучасні технології»:VIIIтом збірника тез доповідей. – Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, ВПК ІнКомЦентру, 2015. – С. 52-53. 2 Доценко Г.Ю. Роль 

інтелектуального капіталу в підвищенні конкурентоздатності промислового підприюмства / Г.Ю. Доценко // «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосуваннѐ: національні, ювропейські та міжнародні виміри»: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності (Київ, 18 вереснѐ 2015 року)–Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2015 – С. 55-60. 3 Минка В.Н. Інноваційний чинник 

маркетингової діѐльності ѐк необхідне джерело формуваннѐ конкурентоспроможності / В.Н. Минка, Г.Ю. Доценко // Маркетингове управліннѐ конкурентоспроможністя: VII Міжнародна науково-практична конференціѐ молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 25 березнѐ 2016 р. – 

Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобелѐ, 2016. – С. 97. 4 Доценко Г.Ю Вплив інновацій на формуваннѐ механізму конкурентоспроможності підприюмства / Г.Ю. Доценко // Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та управліннѐ 

підприюмствами України в умовах ювропейської інтеграції», Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016 р. - Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, ВПК ІнКомЦентру, 2015. – С.27-29. 5 Доценко Г.Ю. Інтелектуальна власність – один з найважливіших факторів формуваннѐ конкурентоспроможності підприюмства / Г.Ю. 

Доценко, В.О. Петренко // IV Всеукраїнська науково-практична конференціѐ молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосуваннѐ: національні, ювропейські та міжнародні виміри»: тези доповідей, Київ, 23 

вереснѐ 2016 року - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2016 – С. 60-65. 6 Доценко Г.Ю. Використаннѐ об’юктів права інтелектуальної власності – вагомий чинник формуваннѐ конкурентних переваг 

підприюмства / Г.Ю. Доценко, В.О. Петренко // Інтелектуальна власність : поглѐд з ХХІ століттѐ: Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 жовтнѐ 2016 р.) / За заг. ред. О.В. Черевака, О.П. Орляк. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. 

Хмельницького, 2016. – С. 6-10. 7 Кучкова О. Логистическаѐ сервиснаѐ система как основа эффективности и конкурентоспособности промышленного предприѐтиѐ / О. Кучкова, Г. Доценко, М.К. Сейдахметов // Труды Международной научно-практической конференции: «Ауэзовские чтениѐ – 14: 

Инновационный потенциал науки и образованиѐ Казахстана в новой глобальной реальности», Том 5. – Шимкент: ЯКГУ им. М. Ауэзова, 2016. – С. 285-289. 8 Доценко А.Е. Влиѐние инновационного потенциала на практическуя оценку конкурентоспособности предприѐтиѐ / Г.Ю. Доценко // Труды 

Международной научно-практической конференции: «Путь Казахстана: 25 лет мира и созиданиѐ с лидером нации» посвѐщеннаѐ к 25-летия независимости Республики Казахстан Том 2. Шимкент: ЯКГУ им. М. Ауэзова, 2016. – С. 144-148.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових 

виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Ivashchenko V.P. Intellectual capital as a factor of competitiveness increasing / Ivashchenko V.P., Dotsenko G. E., Petrenko V.A. // Metallurgical and Mining Industry, №3-2017. 

INDEXING: Index Copernicus, eLibrary, Scientific Indexing Services, UlrichsWEB, Academic Resource Index "ResearchBib", WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index, International Innovative Journal Impact Factor ? Dnipro, “Ukrmetallurginform”STA, Ltd, 2017 – С. 8-12. 2. LARYSA HARMIDER. Modeling of Labor Potential as a 

Factor of Influence on the Region Competitiveness / LARYSA HARMIDER, IRINA TARANENKO, LARYSA HONCHAR, OLGA OVCHARENKO, and GANNA DOTSENKO // Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 2 (2019). INDEXING: ESCI - Emerging sources citation index Thomson Reuters (2015), SCOPUS (2017), Cabell’s (2012), 

ECONIS Datenbank (2012), DOAJ - Directory of Open Access Journals (2012), Genamics Journal Seek (2012), NewJour (2012), ProQuest - ABI/Inform, Research Library, Social Sciences (2012), RePEc (2012), Scirus (2012), Ulrich's Periodicals Directory (2012), World-Wide Web Virtual Library (2012), EBSCO Publishing, Inc. (2011), Index 

Copernicus International S.A. database (2011), Journal of Economics Literature (2006). – Р. 111-125.; Наукові статті: 1 Доценко Г.Ю. Методичні підходи до кількісного визначеннѐ рівнѐ конкурентоспро-можності підприюмства / Г.Ю. Доценко // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, №2 (4) ? Дніпропетровськ, ДВНЗ 

УДХТУ, 2016. – С.165-168. 2 Ivashchenko V.P. Intellectual capital as a factor of competitiveness increasing / Ivashchenko V.P., Dotsenko G. E., Petrenko V.A. // Metallurgical and Mining Industry, №3-2017 ? Dnipro, “Ukrmetallurginform”STA, Ltd, 2017 – С. 8-12 3 Кучкова О.В. Обґрунтуваннѐ теоретичних основ логістичного 

потенціалу регіону / Кучкова О.В., Доценко Г.Ю., Козлов а.М. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2017, №1 (5) ? Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С.68-70 4 Доценко Г.Ю. Управліннѐ конкурентоспроможністя підприюмства з врахуваннѐм інноваційної складової / Г.Ю. Доценко // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 

2017, №2 (6) ? Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С.62-65 5 Garkusha V.V. Business competitiveness as constituting its strategic development / Garkusha V.V., Zhuravel V.V., Dotsenko A.E., Sliuta A.O. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2018, №2 (8) – C. 73-78. (Index Copernicus) 6 Dubnitsky V.I. The effectiveness of marketing and 

the development of marketing competence as a factor in improving the efficiency of spatial interaction / Dubnitsky V.I., Kozhevnik Yu.V., Dotsenko A.E. // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2018, №2 (8) – С. 110-119.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультант з питань дослідженнѐ маркетингового середовища, актуальних питань рекламної діѐльності, розробки стратегії розвитку підприюмства та інших питань маркетингового напрѐму ТОВ "Дніпропетровське 

автотранспортне підприюмство 11227" (з 2017 р.). Договір № 16923-ПК від 26.09.2017 р.; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальний посібник: 1. Колесніков В.П. Логістика на транспорті: Навч. Посібник / Колесніков В.П., Чуприна Н.М., Гаркуша В.В., Доценко Г.Ю., Кучкова О.В., Журавель В.В. // – 2016. – ДВНЗ УДХТУ, 2019 р. – 160 с. Колективні монографії: 1. Сокиринська І.Г. Аналіз та 

оцінка факторів конкурентоспроможності інноваційної діѐльності / Доценко Г.Ю., Сокиринська І.Г., Петренко В.О. / Інноваційна діѐльність та економічна безпека підприюмств. Колективна монографіѐ ? Дніпро, Пороги, 2017 – С.47-62 2. Гармідер Л.Д. Підвищеннѐ конкурентоспроможності регіону з 

використаннѐм моделяваннѐ його трудового потенціалу. / Гармідер Л.Д., Овчаренко О.В., Доценко Г.Ю. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека:колективна монографіѐ ? Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018 – С. 451-468.; 19) діѐльність за спеціальні
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основні публікації за напрѐмом: Kuchkova, О. An Estimation of the Logistics Potential of Enterprises in the Region’s Management *Text+ / O. Kuchkova, V. Govorukha // Montenegrin Journal of Economics. – 

Montenegrin, June 2018. – Vol. 14 (2). – P. 079-089 (бази даних Scopus та Web of Science). Наукові статті: 1 Кучкова О.В. Теоретико-методологічні засади побудови системи логістики промислового 

підприюмства / Кучкова О.В. // ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ 2015 – с. 64-68 2 Кучкова О.В. Теоретичне обґрунтуваннѐ взаюмозв’ѐзку 

логістичних потоків промислового / Кучкова О.В., Колесніков Ю.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Випуск 1 (11). 2015 – с. 102-108. (Index Copernicus) 3 

Кучкова О.В. Логістична інформаційна система промислового підприюмства в Україні/ Кучкова О.В. // Економічний вісник Випуск 1(3), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро 2016. – с.89-93 4 Кучкова О.В. Плануваннѐ оптимального розміру запасів у виробничій програмі підприюмства / Кучкова О.В., Колесников В.П., Кучков А.О.// Економічний 

вісник Випуск 1(4), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2016. – с.124-129 5 Кучкова О.В. Логістичний потенціал України в міжнародному рейтингу / Кучкова 

О.В., Архирейська Н.В // Бізнес Інформ, № 1 (468), 2017 Харьків – с. 39-43 6 Кучкова О.В. Обґрунтуваннѐ теоретичних основи логістичного потенціалу регіону / Кучкова О.В., Доценко Г.Ю., Козлов а.М 

// Економічний вісник Випуск 1(4), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2017. – с.68-71 7 Кучкова О.В. Analysis of the warehouse real estate market and prospects 

for its development in Ukraine / Кучкова О.В. Калафат Я.М // Економічний вісник Випуск 1(5), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2018. – с.128-131 8 Кучкова 

О.В. MAIN STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING COMMODITY POLICY / Кучкова О.В. Авраменко // Економічний вісник Випуск 1(6), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро, 2018. – с.104-109 9 Кучкова О.В. APPLICATION OF NEW MEDIA-MODELS AS AN INSTRUMENT FOR PROMOTINGHIGHER EDUCATION INSTITUTION SERVICES IN THE EDUCATIONAL 

MARKET / Кучкова О.В. Авраменко // Економічний вісник Випуск 1(5), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2018. – с.106-111 10 Кучкова О.В. Formation of the 

concept of a regional transport-logistic system / Кучкова О.В.// Економічний вісник Випуск 1(5), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2018. – с.122-127 11 
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8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1. Відповідальний виконавець наукової теми "Управліннѐ матеріалопотоками в логістичних системах хімічної промисловості" № 57120399, за д. р. 0112U004342 (термін виконаннѐ 01.2012 р. – 12.2015 р.); Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Відповідальний секретар приймальної комісії з квітнѐ 2018 р. і по теперішній час.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-

популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Кучкова, О. В. Обгрунтуваннѐ теоретичних засад категорії «Логістика промислового підприюмства» / VІI Міжнародна науково-

технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених присвѐчена 85-річчя ДВНЗ УДХТУ «Хіміѐ та сучасні технології» Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ 8 Том, 27-29 квітнѐ 2015 р. с – 40-42. 2. Кучкова, О. В. Проблеми 

розвитку логістичної інформаційної системи промислового підприюмства в Україні *Текст+ / Міжнародна науково-практична конференціѐ «Сучасні проблеми економіки та управліннѐ підприюмствами України в умовах ювропейської інтеграції» : тези доповідей. – Дніпропетровськ, УДХТУ. – 2016. – Т. 8. – С. 40-

42. 3. Доценко, А. Е. Логистическаѐ сервиснаѐ система как основа эффективности и конкурентоспособности промышленного предприѐтиѐ *Текст+ / Доценко А. Е., Кучкова О. В., Сейдахметов М. К. // Международнаѐ научно-практическаѐ конференциѐ «Ауэзовские чтениѐ – 14 : инновационный потенциал 

науки и образованиѐ Казахстана в новой глобальной реальности» : тезисы докладов. – Шымкент, 2016. – Т. 5. – С. 285-289. 4. Кучкова, О. В. Логістичний центр, ѐк складова інфраструктури регіону *Текст+ / Кучкова О. В., Кучков А. О. // Всеукраїнська науково-практична конференціѐ «Актуальні проблеми 

економіки та управліннѐ в умовах системної кризи» : тези доповідей. – Львів. – 2016. – С. 386-388. 5. Кучкова, О. В. Формуваннѐ інфраструктури логістичних потоків *Текст+ / Кучкова О. В. // ІІ Міжнародна науково-практична конференціѐ «Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми : досвід та 

результати» 17-18 травнѐ м. Дніпро 2017 р. – с. 129-132. 6. Кучкова, О. В. Теоретичні засади оціняваннѐ логістичного потенціалу регіону *Текст+ / Кучкова О. В. // XV Міжнародна науково-практична конференціѐ : «Проблеми економіки транспорту». Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту академіка В. Лазарѐна, Дніпро, 20-21 квітнѐ 2017 р. – С.83-85. 7. Кучкова, О. В. Кластиризаціѐ в Україні *Текст+ / Кучкова О. В. // Міжнародна науково-практична конференціѐ «Економіка підприюмства : сучасні проблеми теорії та практики», 22-23 вереснѐ 2017 р, м. Одеса, – С. 53-54. 8. Кучкова, 

О. В. Формуваннѐ концепції регіональної транспортно-логістичної системи Міжнародний ювразійський конгрес економіки і соціальних наук *Текст+ / IІI Міжнародний ювразійський конгрес економіки і соціальних наук. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – С. 9. Гаркуша В.В. Світовий досвід розвитку транспортно-

логістичної системи / Гаркуша В.В., Кучкова О.В. // Транспортний комплекс України: умови ефективного розвитку (Серіѐ: «Проблеми управліннѐ, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України») : матеріали VІІ Всеукраїнської науко-во-практичної конференції, м. Одеса, 2-3 

травнѐ 2019 р. / *під наук. ред. Котлубаѐ О.М.+; Одеський національний мор-ський університет. – Одеса : ОНМУ МОН України, 2019. – С. 47-50.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection: Kuchkova, О. An Estimation of the Logistics Potential of Enterprises in the Region’s Management *Text+ / O. Kuchkova, V. Govorukha // Montenegrin Journal of Economics. – Montenegrin, June 2018. – Vol. 14 (2). – P. 079-089 (бази даних Scopus та Web of Science).; Наукові статті: 1 

Кучкова О.В. Теоретико-методологічні засади побудови системи логістики промислового підприюмства / Кучкова О.В. // ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ 2015 – с. 64-68 2 Кучкова О.В. Теоретичне обґрунтуваннѐ взаюмозв’ѐзку логістичних потоків 

промислового / Кучкова О.В., Колесніков Ю.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Випуск 1 (11). 2015 – с. 102-108. (Index Copernicus) 3 Кучкова О.В. Логістична інформаційна система промислового підприюмства в Україні/ Кучкова О.В. // Економічний вісник Випуск 1(3), 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро 2016. – с.89-93 4 Кучкова О.В. Плануваннѐ оптимального розміру запасів у виробничій програмі підприюмства / Кучкова О.В., Колесников В.П., Кучков А.О.// Економічний вісник Випуск 1(4), ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет», м. Дніпро, 2016. – с.124-129 5 Кучкова О.В. Логістичний потенціал України в міжнародному рейтингу / Кучкова О.В., Архирейська Н.В // Бізнес Інформ, № 1 (468), 2017 Харьків – с. 39-43 6 Кучкова О.В. Обґрунтуваннѐ теоретичних основи логістичного потенціалу регіону / Кучкова 

О.В., Доценко Г.Ю., Козлов а.М // Економічний вісник Випуск 1(4), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2017. – с.68-71 7 Кучкова О.В. Analysis of the warehouse real estate market and prospects for its development in Ukraine / Кучкова О.В. Калафат Я.М // Економічний 

вісник Випуск 1(5), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2018. – с.128-131 8 Кучкова О.В. MAIN STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING COMMODITY POLICY / Кучкова О.В. Авраменко // Економічний вісник Випуск 1(6), ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет», м. Дніпро, 2018. – с.104-109 9 Кучкова О.В. APPLICATION OF NEW MEDIA-MODELS AS AN INSTRUMENT FOR PROMOTINGHIGHER EDUCATION INSTITUTION SERVICES IN THE EDUCATIONAL MARKET / Кучкова О.В. Авраменко // Економічний вісник Випуск 1(5), ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2018. – с.106-111 10 Кучкова О.В. Formation of the concept of a regional transport-logistic system / Кучкова О.В.// Економічний вісник Випуск 1(5), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, 2018. – с.122-127 11 Кучкова 

О.В. Міжнародний досвід побудови транспортно-логістичних центів та перспективи длѐ України / Кучкова О.В. , Колесніков В.П.,. Чуприна Н.Н.. , Гаркуша В.В.// Системи та технології. Академії митної служби України. Дніпро 2019 (подано до друку); 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, 

організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Безкоштовна консультаціѐ ФОП ХЛИСТУН з питань просуваннѐ послуг на ринок; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії 

(загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Навчальні посібники: 1. В.В. Буличов Енергозбереженнѐ в енергетиці й технологіѐх: навчальний посібник / В.В. Буличов, а.М. Козлов, О.В. Кучкова, 

М.П. Сухий, Г.Т

Інфраструктура товарного 

ринку (48 годин), Маркетинг 

послуг (24 години)



Старший 

викладач

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

матеріалознавства

Основне місце 

роботи

Бабенко Василь 

Григорович

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазарѐна, 16.05.2016 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1981, Спеціальність: 

Машини і апарати хімічних 

виробництв, Кваліфікаціѐ: Інженер-

механік

основні публікації за напрѐмом: 1. Babenko V., S. Tynyna Investigation of the fluids influence on change of sandstones collectors mechanical properties during saturation and degassing //Assays of mining 

science and practice.-Том 109 (2019 ) E3 Sweb Conf., 109 (2019) 00103 (Scopus) DOI: https://doi.org/10/1051/e3sconf/201910900103 2. Бабенко В.Г., О.С. Кабат, Б.Г. Харченко, А.Д. Деркач, В.В. Артемчук 

Полимерные композиционные материалы на основе фторопласта и метод их получениѐ//ISSN 0321-4095, Voprosy khimii i khimicheskoj tekhnologii. 2019, №3. P. 116-122. (Scopus) DOI: 10.32434/0321-

4095-2019-124-3-116-122

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Babenko V., S. Tynyna Investigation of the fluids influence on change of sandstones collectors mechanical properties 

during saturation and degassing //Assays of mining science and practice.-Том 109 (2019 ) E3 Sweb Conf., 109 (2019) 00103 (Scopus) DOI: https://doi.org/10/1051/e3sconf/201910900103 2. Бабенко В.Г., О.С. Кабат, Б.Г. Харченко, А.Д. Деркач, В.В. Артемчук Полимерные композиционные материалы на основе 

фторопласта и метод их получениѐ//ISSN 0321-4095, Voprosy khimii i khimicheskoj tekhnologii. 2019, №3. P. 116-122. (Scopus) DOI: 10.32434/0321-4095-2019-124-3-116-122; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. Заступник декана механічного факультету з навчально-виховної роботи з 2004 р. по теперішній час; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки та завданнѐ до 

виконаннѐ курсового проекту з курсу «Теоріѐ механізмів і машин» длѐ студентів ІІІ курсів механічних спеціальностей денної форми навчаннѐ // Укл.: Бабенко В.Г., Ковальов С.В., Огурцов М.І. – Дніпропектровськ: ДВНЗ УДХТУ. – 2015. – 42 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу 

“Деталі машин” длѐ студентів ІІІ–IV курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денної та заочної форм навчаннѐ «Розрахунок й проектуваннѐ приводу ланцягового конвеюра із двоступінчастим циліндричним косозубим редуктором з роздвоюним тихохідним ступенем» // Укл.: Бабенко В.Г. 

Кравець В.І., В.А. Карпенко.– Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2015. – 58 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу «Прикладна механіка» *длѐ студентів II курсу на тему: «Апарат з перемішуячим пристроюм». Частина 1+ / В. Г. Бабенко, С.В. Ковальов; ДВНЗ УДХТУ.- Дніпро, 2016.- 44с. 

4. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу "Деталі машин" *длѐ студентів III-IV курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ. Частина 1+ / В. Г.Бабенко, С. В. Ковальов, О. М. Гнатко; ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2016.- 40с. 5. Методичні вказівки і завданнѐ до виконаннѐ 

практичних робіт з «Прикладної механіки» *длѐ студентів II курсу технологічних спеціальностей (Частина перша)+ / В. Г. Бабенко, В. А. Карпенко; ДВНЗ УДХТУ.- Дніпро, 2016.- 27 с 6. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу «Прикладна механіка» *длѐ студентів II курсу технологічних 

спеціальностей (Частина друга)+ / В. Г. Бабенко, В. А. Карпенко; ДВНЗ УДХТУ.- Дніпро, 2016.- 23 с. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Теоріѐ механізмів і машин» *длѐ студентів II курсу механічних спеціальностей. Частина 1+ / В. Г. Бабенко, С. В. Ковальов, О. М. Гнатко; ДВНЗ 

УДХТУ.- Дніпро, 2016.-48 с. 8. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу "Деталі машин" *длѐ студентів III-IV курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ. Частина 2+ / В. Г. Бабенко, В. І. Кравець, О. М. Гнатко; ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2016.- 44 с. 9. Методичні вказівки 

до практичних занѐть з дисципліни «Технічна механіка» длѐ студентів ІІ–ІІІ курсів всіх форм навчаннѐ. Частина ІІ/ Бабенко В.Г., Гнатко О.М., Шишко С.В., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 20с. 10. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка і основи конструяваннѐ» 

длѐ студентів II–ІІІ курсів механічних спеціальностей: 151 – автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології /Бабенко В.Г., Кравець В.І., .,Ковальов С.В., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 8с. 11. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка» длѐ студентів II курсу 

спеціальності 152 – Метрологіѐ та вимірявальна техніка / Бабенко В.Г., Кравець В.І., Бабенко В.Г., Ковальов С.В., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 10с. 12. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Деталі машин» длѐ студентів ІІІ курсу спеціальності 144 – теплоенергетика / Бабенко 

В.Г., Кравець В.І., Ковальов С.В, ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 8с. 13. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Деталі машин» длѐ студентів ІІІ курсу спеціальностей: 131 – прикладна механіка, 133 – галузеве машинобудуваннѐ / Бабенко В.Г., Ковальов С.В., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 

2017.- 11с. 14. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Технічна механіка» длѐ студентів ІІ–ІІІ курсу всіх форм навчаннѐ. Частина І /Бабенко В.Г., Кравець В.І., Бабенко В.Г., Карпенко В.А., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 27с. 15. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни 

«Прикладна механіка» длѐ студентів II-III курсів технологічних спеціальностей. Частина II /В.Г. Бабенко, В. І. Кравець, В.Г. Бабенко, П.П. Юрмаков- ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 12с. 16. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» длѐ студентів II–ІІІ курсів 

спеціальності 226 - Фармаціѐ, промислова фармаціѐ / В.Г. Бабенко, В.І. Кравець, С.В. Ковальов - ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 11с. 17. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту з курсу «Прикладна механіка» длѐ студентів II курсу на тему : «Апарат з перемішувальним пристроюм». Частина II / В.Г. 

Бабенко, С.В. Ковальов, ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 40с. 18. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи з курсу «Прикладна механіка» длѐ студентів II-III курсів спеціальності 226 – Фармаціѐ, промислова фармаціѐ /В.Г. Бабенко, В.А. Карпенко, , С.В. Ковальов- ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 39с.
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Гнатко Олена 

Миколаївна

"ДВНЗ «Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту» 2016"

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1996, Спеціальність: 

Машини і апарати хімічних 

виробництв і підприюмств 

будівельних матеріалів, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-механік

основні публікації за напрѐмом: 1. Gnatko O., Nikolsky V., Oliynyk O., Ved V., Pugach A., Lu Brtashevska. Research and control of the purity of production hydrogen with a high degree of purification when 

applying the electrolysis method of production//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1/6 (91) (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2018.124085 2. Gnatko O., Nikolsky V., Oliynyk O., 

Pugach A., Alieksandrov O. Research of the method of heating of heat units on the qualitative characteristics of treated materials // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 6, № 6(96). Р. 

37-42. (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2018.148372 3. Gnatko O., Nikolsky V., Oliynyk O., Losikhin D., Chorna O. Identification of Distribution Laws Using the Correlation Coefficient Using Python//Metrology 

and instruments. 2018. №6 (Scopus) DOI: 10.33955/2307-2180(6)2018.36-38

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Gnatko O., Nikolsky V., Oliynyk O., Ved V., Pugach A., Lu Brtashevska. Research and control of the purity of 

production hydrogen with a high degree of purification when applying the electrolysis method of production//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1/6 (91) (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2018.124085 2. Gnatko O., Nikolsky V., Oliynyk O., Pugach A., Alieksandrov O. Research of the method of 

heating of heat units on the qualitative characteristics of treated materials // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 6, № 6(96). Р. 37-42. (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2018.148372 3. Gnatko O., Nikolsky V., Oliynyk O., Losikhin D., Chorna O. Identification of Distribution Laws Using the 

Correlation Coefficient Using Python//Metrology and instruments. 2018. №6 (Scopus) DOI: 10.33955/2307-2180(6)2018.36-38; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу "Деталі машин" *длѐ студентів III-IV курсів механічних 

спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ. Частина 1+ / В. Г.Бабенко, С. В. Ковальов, О. М. Гнатко; ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2016.- 40с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу «Теоріѐ механізмів і машин» *длѐ студентів II курсу механічних спеціальностей. Частина 1+ / С. В. 

Ковальов, В. Г. Бабенко, О. М. Гнатко; ДВНЗ УДХТУ.- Дніпро, 2016.-48 с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу "Деталі машин" *длѐ студентів III-IV курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ. Частина 2+ / В. І. Кравець, В. Г. Бабенко, О. М. Гнатко; ДВНЗ 

УДХТУ.-Дніпро, 2016.- 44 с. 4. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Технічна механіка» длѐ студентів ІІ–ІІІ курсів всіх форм навчаннѐ. Частина ІІ/ Бабенко В.Г., Гнатко О.М., Шишко С.В., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 20с. 5. Методичні вказівки та тематика з курсового проектуваннѐ з 

дисципліни «Технічна механіка» длѐ студентів ІI-IІІ курсів Розрахунок одноступінчастого циліндричного редуктора / Ковальов С.В., Юрмаков П.П., Гнатко О. М., ДВНЗ УДХТУ.-Дніпро, 2017.- 40 с; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.Тітова О.В. Параметрична ідентифікаціѐ моделей динаміки об’юктів регуляваннѐ. *Текст+ / Тітова О.В., Мінакова Н.О., Шуть О.Ф., Гнатко О.М. // Збірник наукових праць Комп’ятерне моделяваннѐ: 

аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ», №2 (2), 2017. – С. 77 – 82. 2. Титова Е.В., Тришкин В.а., Кравец В.И., Лосихин Д.А., Гнатко Е.Н. Применение концепции неопределенности в области измерениѐ расхода // Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – № 1 (3). – 

С.76-81. 3. Тітова О.В., Тришкін В.а., Шуть О.Ф., Гнатко О.М. Параметрична ідентифікаціѐ моделей динаміки об’юктів регуляваннѐ/ Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – № 2 (2). – С.77-82. 4. Титова Е.В., Кравец В.И., Минакова Н.А., Чернецкий Е.В., Гнатко 

Е.Н./ Математическое моделирование процесса измельчениѐ с одновременной сушкой материала в центробежной мельнице/ Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз, управліннѐ, оптимізаціѐ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – № 1 (5). – С.63-68.  5. Гнатко О.М., Д. Лосихин, О.Олейник, Е.Чернаѐ. Идентификациѐ 

законов распределениѐ с использованием коэффициента коррелѐции средствами PYTON/Метрологіѐ та прилади .-науково-виробничий журнал., Харків., 2018.- №6 (74). 6. Гнатко Е.Н. Математическое моделирование процесса измельчениѐ с одновременной сушкой материала в центробежной мельнице / 

Титова Е.В., Кравец В.И., Минакова Н.А., Чернецкий Е.В., Гнатко Е.Н. зб наук. пр, Комп’ятерне моделяваннѐ: аналіз управліннѐ, оптимізаціѐ. —Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, -2019. — №1(5). — С.63-68 7. Гнатко Е. Н. Исследование компонентного состава экстракта отходов винограда*Текст+/ В.И. Воробьева, Е.Э. 

Чигиринец, М.И. Скиба, И.Н. Трус, А.С. Шакун, Е.Н. Гнатко // Стратегії сталого розвитку : на шлѐху до сильнішої громади: тези допов. Науково-практич. конф. (Сювюродонецьк, 21 жовтнѐ 2016 р.).- С., 2016.-С.238-240 8. Gnatko E.N. Contact non-equilibrium plasma for the preparation of antimicrobial silver 

nanoparticles*Text+/ M. I. Skiba, V. I. Vorobyova, A.A. Pivovarov, E.N.Gnatko// Стратегії сталого розвитку :на шлѐху до сильнішої громади: тези допов. Науково-практич. конф. (Сювюродонецьк, 21 жовтнѐ 2016 р.).- С., 2016.-С.269-270; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Заступник декана механічного факультету з навчально-виховної роботи з 2014 р. до теперішнього часу
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основні публікації за напрѐмом: 1. Плис М. М., Плис М. М., Кондратяк В. М., Сипко В. Г. Стійкість функціонуваннѐ об’юктів економіки, ѐк складова захисту населеннѐ і території в умовах 

надзвичайної ситуації та в особливий період - Сборник научных трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности, Выпуск 83, Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. С. 145 – 151.  2. Плис М. М., Плис М. 

М., Рогальов М. В., Степневська а. В. До проблеми прогнозуваннѐ і оцінки хімічної обстановки та стійкості ХНО в надзвичайних ситуаціѐх - Сборник научных трудов. Сериѐ: Безопасность 

жизнедеѐтельности, Выпуск 83, Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. С. 193 – 198.  3. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Плис М. М., Маліновська Н. В. Рогальов М. В. Евакуаційні заходи ѐк спосіб захисту 

населеннѐ в надзвичайних ситуаціѐх - Сборник научных трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности, Выпуск 93, Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016. С. 191 – 196.   4. Сипко В. Г., Мітіна Н. Б., Плис М. М., 

Плис М. М. Радіаційний та хімічний захист ѐк складова комплексних заходів захисту населеннѐ і територій в умовах надзвичайних ситуацій - Сборник научных трудов. Сериѐ: Безопасность 

жизнедеѐтельности, Выпуск 93, Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016. С.241 – 248.  5. Гармаш С. М., Герасименко В. О., Плис М. М., Малиновська Н. В. Шлѐхи підвищеннѐ рівнѐ хімічної безпеки в Україні // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 252-258. 6. Герасименко В. О., Гармаш С. М., Плис 

М. М., Малиновська Н.В. Термінологічна недбалість нормативної документації з охорони праці // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность 

жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 234-238. 7. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Гармаш С. М., Герасименко В. О., Рогальов М. В. Роль географічного фактору у вирішенні завдань цивільного 

захисту // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: БЖД. – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 162-168. 8. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В, 

Малиновська Н.В. Методично-практичні аспекти плануваннѐ та організації евакуації в умовах надзвичайних ситуацій // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: 

Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 148-153.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Плис М. М., Плис М. М., Кондратяк В. М., Сипко В. Г. Стійкість функціонуваннѐ об’юктів економіки, ѐк 
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Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 252-258. 6. Герасименко В. О., Гармаш С. М., Плис М. М., Малиновська Н.В. Термінологічна недбалість нормативної документації з охорони праці // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 234-238. 7. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Гармаш С. М., Герасименко В. О., Рогальов М. В. Роль географічного фактору у вирішенні завдань цивільного захисту // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: БЖД. – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 162-168. 8. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В, Малиновська Н.В. Методично-практичні аспекти плануваннѐ та організації евакуації в умовах надзвичайних ситуацій // 

Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 148-153.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.      Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Цивільний 

захист» за темоя «Плануваннѐ заходів захисту населеннѐ в умовах надзвичайних ситуацій. Евакуаційні заходи» длѐ всіх напрѐмів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Спеціаліст», «Магістр». Укл: М.М. Плис, М.М. Плис., Рогальов М.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015, 29 с. 2.      Методичні 

вказівки з дисципліни «Цивільний захист» до теми: «Методи розрахунку зон ураженнѐ від можливих технологічних вибухів і пожеж. Захист в умовах пожеж» длѐ всіх напрѐмів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр». Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. Рогальов. - Дніпропетровськ: 

ДВНЗ УДХТУ, 2015, 42 с. 3.      Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» очної та заочної форм навчаннѐ освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» Частина I/ Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. – Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2016. – 28 с. 4.      Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни «Безпеа життюдіѐльності» заочної форми навчаннѐ освітньо-кваліфікаційного рівні «Бакалавр» Частина II/ Укл.: Плис М. М., Плис М. М. – Дніпро: ДВН УДХТУ 2016. – 22 с. 5.      

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні тем з дисципліни «Цивільний захист» очної та заочної форм навчаннѐ освітньо - кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» Частина I / Укл. Плис М.М. (ст.), Плис М.М. (мол.), Рогальов М. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 34 с 

6.      Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні тем з дисципліни «Цивільний захист» заочної форм навчаннѐ освітньо – кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» Частина II / Укл. Плис М.М. (ст.), Плис М.М. (мол.) – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 27 с.  7.      Методические 

указаниѐ к выполнения индивидуального заданиѐ (дисцп-лина «Гражданскаѐ защита») длѐ иностранных соискателей высшего образованиѐ по теме: «Прогноз-оценка возможных последствий аварий на промышленных предприѐтиѐх» длѐ образовательно – квалификационных уровней «специалист», 

«магистр» / Сост.: Плис М. М., Плис М. М. , Рогальов М. В.– Днепр: ГВУЗ УГХТУ, 2016. 37 c.  8.      «Пам’ѐтка ак діѐти в умовах загрози вашому життя і здоров’я» підготов-лена длѐ співробітників та студентів Українського Державного хіміко – технологічного університету з метоя дати поради, ѐк діѐти в умовах 

наѐв-ності загрози та познайомити з методами і способами дій та самозахисту від небезпек. Укл.: М. М. Плис, М. М. Плис, М. В. Рогальов – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. 23 c. Додатки кольорові – 12. 9.      Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» по темі: «Захист від небезпечних 

та шкідливих чинників виробничого та побутового характе-ру» длѐ здобувачів вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» / Укл.: Плис М. М., Плис М., Плис М. М., Рогальов М. В., Маліновська Н. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с.  10. Дистанційне навчаннѐ Тести (питаннѐ) длѐ системи 

електронного тестуваннѐ з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» длѐ здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчаннѐ освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» / Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ 2018, с. 38. 11. Дистанційне навчаннѐ Тести (питаннѐ) длѐ системи 

електронного тестуваннѐ з дисципліни «Цивільний захист» длѐ здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчаннѐ освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «Магістр» / Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. Дніпро, ДВНЗ УДХТУ 2018, с. 43. 12. Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» 

до виконаннѐ розрахунково-графічної роботи «Розрахунок, характеристика та порѐдок схематичних зображень зон та осередків, що виникаять (можуть виникати) в умовах надзвичайних ситуацій» длѐ здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» / Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. 

Рогальов. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 37 с. 13. Методичні вказівки та індивідуальні завданнѐ з дисципліни «Цивільний захист» за темоя: «Прогнозуваннѐ радіаційної обстановки та організаціѐ захисту населеннѐ і території в умовах радіаційного забрудненнѐ місцевості» длѐ здобувачів вищої освіти 

технологічних та механічних спеціальностей освіньо-кваліфікаційного рвні «Магістр» / Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 44 с. 14. Методичні рекомендації та поради щодо виконаннѐ розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» на тему: «Розрахунок, 

характеристика та порѐдок схематичних зображень зон та осередків, що виникаять (можуть виникати) в умовах надзвичайних ситуацій» длѐ здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» Дистанційне навчаннѐ / Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. Рогальов. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2018. – 50 с. Протокол № 5 від 09. 01. 2018.  15. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при підготовці до контрольної роботи з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» заочної форм навчаннѐ освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» Дистанційне навчаннѐ / Укл.: Плис М. М., 

Рогал; 12) наѐвність апробаційних та/або науко
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" Посвідченнѐ про перевірку знань з питань охорони праці 

№08245 від 22.12.2015р. Тема: правила будови і безпечної 

експлуатації посудин, що працяять під тиском НПАОП 0.00-

1.59-87  Національна металургійна академіѐ України, 

кафедра Технологічного проектуваннѐ (сектор БЖД), наказ 

№ 327-к від 01.09.2016 р. Стажуваннѐ в період з 15.09.2016 

до 15.03.2017 р. Програма стажуваннѐ з дисциплін «Безпека 

життюдіѐльності», «Цивільний захист».

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічий університет, Рік 

закінченнѐ: 2002, Спеціальність: 

Біотехнологіѐ, Кваліфікаціѐ: 

спеціаліста з хімічної технології та 

інженерії

основні публікації за напрѐмом: 1. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В, Малиновська Н.В. Эвакуационные мероприѐтиѐ как способ защиты населениѐ в чрезвычайных ситуациѐх // 

Сборник научных трудов "Строительство, материаловедение, машиностроение", выпуск 93, Сериѐ: БЖД, Днепр, ПГАСА, 2016 р., с. 191-197. 2. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В., 

Малиновська Н.В. Проблемні питаннѐ плануваннѐ та організації евакуаційних заходів – Збірник статей учасників восьмої Всеукраської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка 

сучасності і майбутнього», 30.01-07.02.2017, Громадське об’юднаннѐ «Вектор пошуку», Дніпро, 2017., С. 85-92. 3. Мітіна НБ., Бабенко О.Я., Воробйова Л.О., Малиновська Н.В. Дослідженнѐ стану 

травматизму та рівнѐ професійної захворяваності на промислових об’юктах України // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. 

– Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 139-147.  4. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В, Малиновська Н.В. Методично-практичні аспекти плануваннѐ та організації евакуації в умовах 

надзвичайних ситуацій // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 148-153. 5. Гармаш С. М., 

Герасименко В. О., Плис М. М., Малиновська Н. В. Шлѐхи підвищеннѐ рівнѐ хімічної безпеки в Україні // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность 

жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 252-258. 6. Герасименко В. О., Гармаш С. М., Плис М. М., Малиновська Н.В. Термінологічна недбалість нормативної документації з охорони праці 

// Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 234-238.

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” длѐ здобувачів вищої освіти IV курсу економічних спеціальностей 051, 072, 073, 075 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ “Бакалавр” денної форми 

навчаннѐ - - // Укл. Н.Б. Мітіна, С.М. Гармаш, Н.В. Малиновська – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с. 2. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” длѐ здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ “Бакалавр” денної 

форми навчаннѐ - // Укл. Н.Б. Мітіна, С.М. Гармаш, Н.В. Малиновська – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с.  3. Методичні вказівки до виконаннѐ розділу «Охорона праці» у дипломних проектах та роботах длѐ здобувачів вищої освіти IV–V курсів спеціальностей 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ 

«Бакалавр» усіх форм навчаннѐ - - // Укл. Укл. В.О. Герасименко, О.І. Ткалѐ, Н.В. Малиновська – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с. 4.Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» по темі: «Захист від небезпечних та шкідливих чинників виробничого та побутового характеру» длѐ здобувачів 

вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» / Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В., Маліновська Н. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 45с. 5. Методичні вказівки до виконаннѐ розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життюдіѐльності” длѐ здобувачів вищої освіти I-ІІ курсів 

технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ “Бакалавр” усіх форм навчаннѐ / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42 с. 6. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з дисципліни "Охорона праці в галузі" длѐ студентів 

V–VІ курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 денної та заочної форм навчаннѐ / Укл.: Герасименко В.О., Рунова Г.Г., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 48 с. 7. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з курсу «Безпека життюдіѐльності» длѐ здобувачів вищої 

освіти I-ІІ курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівнѐ “Бакалавр” денної форми навчаннѐ / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 63 с. 8. Методические указаниѐ к выполнения раздела «Охрана труда» в дипломных 

проектах и работах длѐ иностранных студентов IV курса специальностей 122, 123, 152 образовательно-квалификационного уровнѐ «бакалавр» / Составители: В.А. Герасименко, Н.Б. Митина, Н.В. Малиновскаѐ. – Д.: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 21 с. 9. Методические указаниѐ к выполнения раздела “Охрана труда” 

в дипломных проектах и работах длѐ соискателей высшего образованиѐ - иностранцев IV курса технологических специальностей 122, 123, 152 образовательно-квалификационного уровнѐ “бакалавр”/ Составители: В.А. Герасименко, Н.Б. Митина, Н.В. Малиновскаѐ. – Днепр: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 22 с. 10. 

Методические указаниѐ к выполнения практических работ по дисциплине «Охрана труда в отрасли» длѐ студентов-иностранцев V курса технологических специальностей 101, 151, 161, 162, 181, 186, 226 всех форм обучениѐ образовательно-квалификационного уровнѐ „магистр” / Сост.: В.А. Герасименко, 

Г.Г. Рунова, Н.В.Малиновська, И.П. Кушнир. – Днепропетровск: ДНВЗ УГХТУ, 2018. – 48 с. 11. Методичні вказівки до виконаннѐ розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життюдіѐльності” длѐ здобувачів вищої освіти I-ІІ курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-

кваліфікаційного рівнѐ “Бакалавр” усіх форм навчаннѐ / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г.. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42 с. 12. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни "Безпека життюдіѐльності" длѐ студентів І–ІІ курсів длѐ спеціальностей 131, 133, 144, 

механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «Бакалавр» усіх форм навчаннѐ / Укл.: Герасименко В.О., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 48 с. 13. Методичні вказівки до виконаннѐ у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціѐх” за освітнім рівнем «магістр» длѐ студентів спеціальностей «122 Комп`ятерні науки», «123 Комп`ятерна інженеріѐ», «152 метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» // Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2019. – 28 с. 14. Методичні вказівки до 

виконаннѐ у дипломних проектах та роботах розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціѐх» за освітнім рівнем «магістр» длѐ студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси, банківська справа та страхуваннѐ», «073 Менеджмент», «075 Маркетинг» / Укл.: Н.Б. Мітіна, С.М. Гармаш, 

Н.В. Малиновська – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 32 с. 15. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Безпека життюдіѐльності» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси, банківська справа та страхуваннѐ», «073 Менеджмент», «075 Маркетинг», 

«122 Комп’ятерні науки», «123 Комп’ятерна інженеріѐ», «152 Метрологіѐ та інформаційно-вимірявальна техніка» / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Шаталін Д.Б. ; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В, Малиновська Н.В. Эвакуационные мероприѐтиѐ как способ защиты населениѐ в чрезвычайных ситуациѐх // Сборник научных трудов "Строительство, материаловедение, 

машиностроение", выпуск 93, Сериѐ: БЖД, Днепр, ПГАСА, 2016 р., с. 191-197. 2. Мітіна Н. Б., Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В., Малиновська Н.В. Проблемні питаннѐ плануваннѐ та організації евакуаційних заходів – Збірник статей учасників восьмої Всеукраської практично-пізнавальної конференції 

«Наукова думка сучасності і майбутнього», 30.01-07.02.2017, Громадське об’юднаннѐ «Вектор пошуку», Дніпро, 2017., С. 85-92. 3. Мітіна НБ., Бабенко О.Я., Воробйова Л.О., Малиновська Н.В. Дослідженнѐ стану травматизму та рівнѐ професійної захворяваності на промислових об’юктах України // 

Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 139-147.  4. Митина Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогалев М.В, Малиновська Н.В. Методично-практичні аспекти плануваннѐ та організації евакуації в умовах 

надзвичайних ситуацій // Будівництво, матеріалознавство, машинобудуваннѐ. Зб. наук. праць. Серіѐ: Безпека життюдіѐльості. – Вип. 105. – Дніпро, ПДАБА. – 2018. – С. 148-153. 5. Гармаш С. М., Герасименко В. О., Плис М. М., Малиновська Н. В. Шлѐхи підвищеннѐ рівнѐ хімічної безпеки в Україні // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 252-258. 6. Герасименко В. О., Гармаш С. М., Плис М. М., Малиновська Н.В. Термінологічна недбалість нормативної документації з охорони праці // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Сериѐ: Безопасность жизнедеѐтельности – Вып. 105. – Днепр. – 2018. – С. 234-238.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Мітіна Н.Б., Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В., Малиновська Н.В. Евакуаційні заходи ѐк спосіб захисту населеннѐ в надзвичайних ситуаціѐх // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «БЕЗПЕКА 

ЖИТТЮДІаЛЬНОСТІ В ХХІ СТОЛІТТІ» , 20-21 жовтнѐ 2016 р., Дніпро , с. 38 2. Гармаш С.М., Мітіна Н.Б., Жмура
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аворська Олена 

Борисівна

"20.12.2016 – 20.06.2017р.  ПрАТ «СК «УНІКА». Довідка про 

підсумки стажуваннѐ  реюстраційний №28 від 20.06.2017р.; 

02.10.2017 - 30. 11.2017р. НМетАУ Кафедра економіки і 

підприюмництва, кафедра менеджменту. Довідка про 

підсумки науково-педагогічного стажуваннѐ  реюстраційний 

№656/3 від 30.11.2017р.;  "

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1981, Спеціальність: 

Економіка праці, Кваліфікаціѐ: 

Економіст

основні публікації за напрѐмом: "2.1 аворська О.Б. Грейдуваннѐ ѐк головна складова економічної мотивації персоналу // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ.- 2015.-  №1(1) – С. 32-35. " 2.2 аворська 

О.Б. Стан страхового ринку країни ѐк індикатор її економічного розвитку // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ.- 2017.- №1(5) – С. 86-89. (Index Copernicus) 2.3 М’ѐчин В.Г., Прѐлін М.А., Прудніков В.Ф., 

аворська О.Б. Аналіз базових факторів, що стримуять інноваційну активність вітчизнѐних промислових підприюмств // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ.- 2017.- №2(6) – С. 66-69. (Index Copernicus) 

"2.4 М’ѐчин В.Г., аворська О.Б. Сучасні методи та моделі функціонуваннѐ страхового ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серіѐ Міжнародні економічні відносини 

та світове господарство. – 2018. - №21, частина 2 – С.37-40. " 2.5 Yavorska O. В. The forming of quality of the insurance service // Economic Herald of SHEI USUCT. – 2018.- №2(8) (Index Copernicus)

14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: "14.1. в складі конкурсної комісії длѐ організації і проведеннѐ І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 н.р.  (Наказ ДВНЗ УДХТУ № 222-Н від 27.10.17 р; протокол засіданнѐ кафедри ЕП та ОВ 

№ 7 від 26.12.17)."; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: "2.1 аворська О.Б. Грейдуваннѐ ѐк головна складова економічної мотивації персоналу // 

Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ.- 2015.-  №1(1) – С. 32-35. " 2.2 аворська О.Б. Стан страхового ринку країни ѐк індикатор її економічного розвитку // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ.- 2017.- №1(5) – С. 86-89. (Index Copernicus) 2.3 М’ѐчин В.Г., Прѐлін М.А., Прудніков В.Ф., аворська О.Б. Аналіз базових 

факторів, що стримуять інноваційну активність вітчизнѐних промислових підприюмств // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ.- 2017.- №2(6) – С. 66-69. (Index Copernicus) "2.4 М’ѐчин В.Г., аворська О.Б. Сучасні методи та моделі функціонуваннѐ страхового ринку // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серіѐ Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. - №21, частина 2 – С.37-40. " 2.5 Yavorska O. В. The forming of quality of the insurance service // Economic Herald of SHEI USUCT. – 2018.- №2(8) (Index Copernicus); 20) досвід практичної роботи за спеціальністя 

(спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 10.08.1983р. – 05.10.1988р. – Дніпровський машинобудівний завод ім. Леніна, економіст Виробничо-монтажного управліннѐ 14.10.1988р. – 

15.02.1994р. – Конструкторське бяро «Дніпровське», економіст, начальник бяро Планового відділу. 21.02.1994р.- ДВНЗ УДХТУ каф.економіки промисловості та організації виробництва (З 02.11.2019р. - каф. підприюмництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки); Організаційна 

робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управліннѐ 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 10.1. Організаційна робота на посаді вченого секретарѐ економічного факультету ДВНЗ 

УДХТУ. 10.2. Організаційна робота на посаді вченого секретарѐ Науково-технічної ради (НТР) з наукового напрѐму «Економічний та соціальний розвиток підприюмств хімічної та суміжних галузей виробництва» ДВНЗ УДХТУ.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 

13.1. Методичні вказівки до вивченнѐ дисципліни «Страхуваннѐ» длѐ студентів економічних спеціальностей всіх форм навчаннѐ / Укл. О.Б аворська. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 83с. 13.2. Методичні вказівки до вивченнѐ дисципліни «Економіка підприюмства» длѐ студентів за напрѐмками 

підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030507 “Маркетинг” всіх форм навчаннѐ // Укл.: О.Б. аворська. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 53 с. 13.3. Методичні вказівки щодо підготовки економічної частини дипломної роботи длѐ студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчаннѐ за 

напрѐмом підготовки 6.051301 – «Хімічна технологіѐ» та 6.120201 – «Фармаціѐ» освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр // Укл.: О.Г. Братута., Т.В. Гільорме., О.Б. аворська. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 17 с. 13.4. Методичні рекомендації до виконаннѐ організаційно - економічного розділу 

дипломних проектів длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ технологічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст // Укл.: О.Б. аворська. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 26 с. 13.5. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи длѐ студентів 

денної та заочної форм навчаннѐ напрѐму підготовки 030504 – «економіка підприюмства» спеціальності «економіка підприюмства», за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст // Укл.: О.А. Паршина, О.В. Білоброва, О.Б. аворська. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 28 с.  13.6. Методичні вказівки до 

виконаннѐ і захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприюмства» длѐ студентів ІІІ курсу напрѐмів підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030507 “Маркетинг” всіх форм навчаннѐ // Укл.: О.Г. Братута, О.Б. аворська. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 35 с. 13.7. Методичні вказівки 

длѐ проведеннѐ практичних занѐть з дисципліни «Економіка підприюмства» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ – напрѐм підготовки: 6.030504 – «Економіка підприюмства»; освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр // Укл.: О.Г. Братута, О.Б. аворська. - Д: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 37 с. 13.8. 

Методичні вказівки длѐ проведеннѐ практичних занѐть з дисципліни «Економіка, плануваннѐ та організаціѐ хіміко-фармацевтичних підприюмств» длѐ студентів денної та заочної форм навчаннѐ – напрѐм підготовки: 6.120201 – «Фармаціѐ»; освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр // Укл.: О.Г. Братута, 

О.Б. аворська. - Д: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 22 с. 13.9. Методичні вказівки до змісту та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Страхуваннѐ» длѐ напрѐмів підготовки 051 »Економіка підприюмства», 075 «Маркетинг» всіх форм навчаннѐ // Укл.:О.Б. аворська. - Д: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 53 

с. 13.10. Методичні матеріали щодо змісту та проведеннѐ практичних занѐть з навчальної дисципліни «Страхуваннѐ» длѐ cпеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг» всіх форм навчаннѐ // Укл.:О.Б. аворська. - Д: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 100 с. 13.11. Програма комплексного державного іспиту з циклу 

соціально-економічних та професійно-оріюнтованих дисциплін длѐ студентів, що здобуваять вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззя знань 0305 – «економіка і підприюмництво» напрѐму підготовки 6.030504 «Економіка підприюмства» // Укл.: Л.Д. Гармідер, О.Б. аворська. - Д: 

ДВНЗ УДХТУ, 201
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роботи

Білоброва 

Олена 

Владиславівна

Національна металургійна академіѐ України, центр 

підвищеннѐ кваліфікації кадрів, кафедра економічної 

інформатики, кафедра менеджменту 08.02 - 08.07.16; 01.09 – 

30.09.16 з дисциплін: «Інформаційні системи і технології в 

управлінні», «Управліннѐ проектами інформатизації», 

«Інформтаика», «Системи прийнѐттѐ рішень», «Дослідженнѐ 

операцій». Довідка про підсумки науково-педагогічного 

стажуваннѐ № 62/5, від 30.09.2016 р.  Національна 

металургійна академіѐ з дисциплін «Інноваційний розвиток 

підприюмства»,  «Корпоративні інформаційні системи»,  

«Інформаційний менеджмент»,  «Аналіз, моделяваннѐ та 

управліннѐ інвестиційними проектами»,  «Моделяваннѐ 

логістичних процесів»  Довідка про підсумки науково-

педагогічного стажуваннѐ № 671/6 від 03.12.2018 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: спеціальний факультет 

перепідготовки спеціалістів 

Державної металургійної академії 

України, Рік закінченнѐ: 1996, 

Спеціальність: менеджмент у 

виробничій сфері, Кваліфікаціѐ: 

менеджер - економіст; Диплом 

спеціаліста видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1995, Спеціальність: 

автоматизаціѐ технологічних 

процесів і виробництв, Кваліфікаціѐ: 

інженера по автоматизації

основні публікації за напрѐмом: 1. E. Belobrova., Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus, Elena 
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нафтопереробній та нафтохімічній промисловості» (16–21 травнѐ 2016 р.): збірник тез доповідей. –Львів, 2016. – С. 162.  7. Термодинамическаѐ оценка получениѐ кремниѐ из рисовой шелухи / П.В. Рѐбик, С. А. Опарин, Т. В. Гриднева // Збірник праць VІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні енерготехнології» Одеса. – 2017. – С. 161–164.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Робота у складі організаційного комітету та журі I туру Всеукраїнської студентської олімпіади з курсу ПАХТ.  2. Керівництво студентами, ѐкі 

зайнѐли призові місцѐ на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з курсу ПАХТ:  2017 р.: II –місце – Ткаченко Г.І. (факультет ТОРтаБТ, група 3-Ф-9).  2018 р.: II –місце – Тарасяк О.А (факультет ТОРтаБТ, група 3-Ф-13).   ІІІ - Ломінога Е.Р. (факультет ТОРтаБТ, група 3-Ф-13).; 4) наѐвність виданих навчально-

методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.      Лѐшенко, А. О. Методичні вказівки до розв’ѐзаннѐ задач з курсу «Процеси та апарати хімічної технології. Розділ «Сушіннѐ»» длѐ студентів ІІІ–V курсів усіх спеціальностей і форм навчаннѐ : метод. вказ. / А. О. Лѐшенко, Т. В. Гриднюва, П. В. Рѐбік – Дніпропетровськ 

: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 52 с.  2.      Юльцова, Т. П. Методичні вказівки до вивченнѐ курсу «Процесів та апаратів хімічної технології» Розділ «Перегонка рідин та ректифікаціѐ» длѐ студентів ІІІ–V курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ : метод. вказ. / Т. П. Юльцова, Т. В. Гриднюва, П. В. Рѐбік – Дніпропетровськ 

: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 52 с.  3. Опарін, С. О. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт № 1–4 з курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» до розділу “Гідравліка” длѐ студентів III-ІY курсів усіх спеціальностей / Укл.: С.О. Опарін, Т.В. Гриднюва. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 23 с.  4. 

Рѐбік, П.В. Методичні вказівки до виконаннѐ курсового проекту за темоя «Розрахувати компресійно-холодильну установку, ѐка працяю за вологим способом. Спроектувати випарник». З курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» длѐ студентів IІІ–V курсів усіх спеціальностей і форм навчаннѐ / Укл.: 

Рѐбік П.В, Гриднюва Т.В, Опарін С.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 24 с.  5. Гриднева, Т. В. Методичні вказівки до вивченнѐ курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» за розділом «Адсорбціѐ» длѐ студентів ІІ-V курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ / Укл.: Т.В. Гриднюва, П.В. Рѐбік, С.О. Опарін. – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 21 с.  6. Опарін, С. О. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи № 6 «Випробуваннѐ вентилѐційної установки» з курсу «Процеси та апарати хімічної технології» длѐ студентів III – ІY курсів усіх спеціальностей та форм навчаннѐ /Укл. С.О. Опарін, Т.В. Гриднюва, П.В. 

Рѐбік – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 8 с.  7. Гриднева, Т. В. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи № 10 «Дослідженнѐ процесу розділеннѐ рідких однорідних сумішей у ректифікаційній установці безперервної дії» з курсу «Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв» длѐ 

студентів усіх форм навчаннѐ /Укл. Т.В Гриднюва, С.О Опарін., П. В. Рѐбік – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 с.  8. Рѐбік, П.В. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторної роботи №13 «Вивченнѐ роботи компресійно-холодильної установки» з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» длѐ студентів 

спеціальності «Обладнаннѐ хімічних виробництв і підприюмств будівельних матеріалів» / Укл. П.В. Рѐбік, Т.В.Гриднюва, С.О Опарін. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 12 с.  9. Опарін, С. О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв» длѐ студентів 

ІІІ–ІV курсів спеціальності «226– Фармаціѐ» / Укл.: С.О. Опарін, Т.В. Гриднюва, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 с.  10. Опарін, С. О. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт № 1 – 4 до розділу «Гідравліка» з ди

«Процеси та апарати 

хімічних виробництв» - 

32год; «Процеси та апарати 

харчових виробництв» - 

32год; «Процеси та апарати 

хіміко-фармацевтичних 

виробництв» - 

32год.«Процеси та апарати 

біотехнологічних 

виробництв» - 24год

Старший 

викладач

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра 

спеціалізованих 

комп`ятерних систем

Основне місце 

роботи

Щербина Вадим 

Анатолійович

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний університет, Рік 

закінченнѐ: 1994, Спеціальність: 01.02 

- Прикладна матиматика, 

Кваліфікаціѐ: математика

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.      Методичні вказівки до лабораторних занѐть з дисципліни «комп’ятернi мережі» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 122 «комп’ятерні науки та інформаційні технології та 123 “комп’ятерна інженеріѐ” Укл.: 

В.А. Щербина// ДВНЗ «УДХТУ», 2019, 37 с. 2.      Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «комп’ятернi мережі» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 122 «комп’ятерні науки та інформаційні технології та 123 “комп’ятерна інженеріѐ” Укл.: В.А. Щербина// ДВНЗ 

«УДХТУ», 2019, 19 с. 3.      Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни «комп’ятернi мережі» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 122 «комп’ятерні науки та інформаційні технології та 123 “комп’ятерна інженеріѐ” Укл.: В.А. Щербина// ДВНЗ «УДХТУ», 2019, 12с.; 19) 

діѐльність за спеціальністя у формі участі у професійних та/або громадських об’юднаннѐх: Ю членом професійної організації Internetional Web Assosiation (IWA) див. http://iwanet.org; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору 

із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Консультуваннѐ зарубіжної фірми Remotivate OU Sepapaja tn 6 15551 Tallinn Estonia по комп’ятерним технологіѐм.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Робота з 09.1994 р. по 05.1999 р. в комп’ятерному відділу банку «Південкомбанк» зам. начальником відділу. Робота в США в комп’ятерній фірмі “United Electronics Industries, INC” в м. Watertown з 05.1999 р. по 01.2005 р. на посаді 

Web Developer.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Робота у складі жярі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технології та веб-дизайну» 26-28 березнѐ 2019р.

Комп'ятерні мережі-32, 

Інернет технології-40, 

Проектуваннѐ Інернет 

технології кліюнт-сервер - 24
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Дубовик Тетѐна 

Миколаївна

1) Інститут технічної механіки НАН України і ГКА України (м. 

Дніпро, Україна), іменований надалі «ІТМ НАНУ і ГКАУ». 

13.10.2016 – 13.04.2017 рр з дисциплін: "Комп`ятерна 

електроніка", "Cхемотехніка", Робототехніка, ЦОС та 

зображень, Проектуваннѐ компятерних систем діагностики, 

Методи та засоби КІТ.Довідка 57/239-09 від 25.04.2017 р. 2) 

З 2016 року навчаннѐ у аспірантурі за спеціальностя:  122 

Комп’ятерні науки та інформаційні технології. Тема 

дисертації «Розробка моделей та методів навчаннѐ ІТ-

спеціалістів»

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Український державний 

хіміко-технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 2001, Спеціальність: 

Автоматичне управліннѐ 

технологічними процесами, 

Кваліфікаціѐ: спеціаліст з 

автоматизації та компятерно-

інтегрованих технологій

основні публікації за напрѐмом: "1. Дубовик Т.Н. Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект.  Часть 1. /Дубовик Т.Н., Алпатова И.А.// 

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, Дніпропетровськ 2015, С 63-71." "2. Дубовик Т.Н. Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам 

личности. Методический аспект.  Часть 2. /Дубовик Т.Н., Алпатова И.А. //Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, Дніпропетровськ 2016,С 72-81." "3. 

Дубовик, Т. М.Разработка экспертной системы анализа результатов вступительных компаний в вузы / А. Т. Пазылова,  А. Г. Капитонов, Т. Н. Дубовик.- Вестник НТУ «ХПИ», Сериѐ: Новые решениѐ в 

современных технологиѐх. – Харьков: НТУ  «ХПИ». – 2017. – № 53 (1274). – С. 35-39."

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: "1. Дубовик Т.Н. Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. 

Методический аспект.  Часть 1. /Дубовик Т.Н., Алпатова И.А.// Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, Дніпропетровськ 2015, С 63-71." "2. Дубовик Т.Н. Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект.  Часть 2. 

/Дубовик Т.Н., Алпатова И.А. //Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, Дніпропетровськ 2016,С 72-81." "3. Дубовик, Т. М.Разработка экспертной системы анализа результатов вступительных компаний в вузы / А. Т. Пазылова,  А. Г. Капитонов, Т. Н. Дубовик.- Вестник НТУ 

«ХПИ», Сериѐ: Новые решениѐ в современных технологиѐх. – Харьков: НТУ  «ХПИ». – 2017. – № 53 (1274). – С. 35-39."; 1. Дубовик Т.Н. К вопросу об адаптации и настройке моделей обучениѐ /Дубовик Т.Н., Семёнов В.А. //. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 3 

(86), Дніпропетровськ 2013, – С 19–27 2. Дубовик Т.Н. Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект. Часть 1. /Дубовик Т.Н., Алпатова И.А.// Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, Дніпропетровськ 2015, С 63-71 "3. 

Дубовик Т.Н. Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект.  Часть 2. /Дубовик Т.Н., Алпатова И.А. //Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, Дніпропетровськ 2016,С 72-81" 4. Дубовик Т.Н. Розробка алгоритму 

зональних характеристик штучних водоймищ /Д.Д. Дубовик, Т.М. Дубовик // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Збірник наукових праць.–2016.– №12(1184) – С. 112–118 5. Дубовик Т.Н. Настройка модели обучениѐ с параметрической адаптацией /Дубовик 

Т.Н, Кодола Г.Н., Волинец Н.С. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серіѐ Механіко-технологічні системи та комплекси.–Х.:НТУ «ХПІ» – 2015р.–№36 (1145) – С. 42–47. 6. Дубовик, Т. М. Розробка програмного модулѐ моніторингу залишкових знань студентів з 

дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ятерних систем *Текст+ / Т. М. Дубовик, С. І. Жидченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Сер. Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 42 (1214). – С. 129–133. 7. Дубовик, Т. М. Розробка 

алгоритму зональних характеристик штучних водоймищ/ Дубовик Т.М.Дубовик Д.Д..- Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серіѐ: Нові рішеннѐ в сучасних технологіѐх.– Х.: НТУ «ХПІ».– 2016.–№12 (1184) – С.112 –118. 8. Косолап А.И. Оптимизациѐ распределениѐ 

учебной нагрузки преподавателей кафедры/А.И. Косолап, Т.Н. Дубовик. - Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Сер.: Компьятерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2018. – Вып. 103. – С. 117-121.; 4) 

наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Комп`ятерні технології в діловодстві» длѐ студентів 1-2-го курсу спеціальності СКС/ Укл. О.В.Сергююва, Дубовик Т.М,— Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. —48с. 2. 

Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Робототехніка» длѐ студентів студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ» усіх форм навчаннѐ / Укл.: Дубовик Т.М.//. ДВНЗ «УДХТУ»,2018, 24с. 3. Методичні вказівки до виконаннѐ самостійних робіт з дисципліни 

«Робототехніка» длѐ студентів студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ» усіх форм навчаннѐ / Укл.: Дубовик Т.М.//. ДВНЗ «УДХТУ»,2018, 26с. "4.Методичні вказівки длѐ виконаннѐ курсових робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» длѐ студентів  спеціальності 

«Спеціалізовані комп’ятерні системи». / Укл. проф Алпатов А.П., Дубовик Т.М. — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017р. — 50с. — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016р. — 15с." "5. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень»  частина 1 длѐ студентів 

спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи». / Укл. проф Алпатов А.П., Дубовик Т.М. — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017р. — 50с. — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017р. — 43с." 6. Методичні вказівки длѐ виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» частина 2 длѐ 

студентів спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи». / Укл. проф Алпатов А.П., Дубовик Т.М. — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017р. — 50с. — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017р. 44с. 7. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивченнѐ курсу «Паралельні та розподілені обчисленнѐ» длѐ студентів 

галузі знань 012 «Інформаційні технології», спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ» / Укл.: Дубовик Т.М.//. ДВНЗ «УДХТУ»,2017, 20с. 8. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ятерна електроніка» за освітнім рівнем «Бакалавр» длѐ студентів спеціальності 123 

«Комп’ятерна інженеріѐ» / Укл. Дубовик Т.М,— Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. —24с. 9. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектуваннѐ мікропроцесорних систем» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ»// Капітонов О.Г., 

Дубовик Т.М., ДВНЗ «УДХТУ», 2019, 36с. 1.                  Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних занѐть з курсу «Архітектура комп’ятерів» за освітнім рівнем бакалавр длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ»/Укл. Т.М. Дубовик, О.Г. Капітонов//-Дніпро: ВДНЗ УДХТУ, 2018. – 67 с.; 12) 

наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1.                  Дубовик, Т. М. Розробка корпоративної комп’ятерної мережі длѐ складських 

будівельних приміщень ТОВ «Два Куми» (з доступом до мережі Інтернет) *Текст+ / Т. М. Дубовик, Б. М. Дейнека // ScienceandEducation: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Англіѐ, 01 – 07 червнѐ, 2017 р.). – 2017. – С. 3. 2.    Дубовик Т. Н. Разработка веб-сайта «Виртуальный футбольный менеджер» *Текст+ / 

Т. Н. Дубовик, А. А. Курочка // Комп‘ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем (КМОСС-2015): матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпропетровськ, 3 – 5 листопада 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Ч. 2. – С 34–35. 3.    Дубовик, Т. М. Разработка 

региональной сети длѐ Днепропетровского филиала аптек ООО «РЕНИЙ ФАРМ» (с доступом к сети Интернет) *Текст+ / Т. Н. Дубовик, Г. А. Антипенко // Naukowa przestrzen Еuropy: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. (07 – 15 апрелѐ 2015 г.). – 2015. – С. 3–4. 4.    Дубовик, Т. Н. Розробка регіональної 

мережі длѐ філії аптек з доступом до Інтернету *Текст+ / Т. М. Дубовик, Г. А. Антипенко // Клячови въпроси в съвременната наука: матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (Софіѐ, 17 – 25 квітнѐ 2015 р.). – Софиѐ: Бѐл ГРАД-БГ ООД, 2015. – Т. 18. – С. 38–40. 5.    Дубовик, Т. Н. Разработка методики оценки 

объема кванта учебного материала *Текст+ / Т. Н. Дубовик, Б. А. Первий // Еuropejska nauka: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. (07 – 15 маѐ 2015 г.). – 2015. – С. 30–31. 6.         Дубовик, Т. Н. Разработка сетевой on-line игры «Виртуальный футбольный менеджер «My Player» *Текст+ / Т. Н. Дубовик, 

А. А. Курочка // Современный научный вестник. – Белград, 2017.  7.    Дубовик, Т. М. Розробка спеціалізованої 
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основні публікації за напрѐмом: "1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з вивченнѐ курсу «Архітектура комп’ятерів» длѐ  спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні 

системи»//О.С.Білецький,С.В.Бразинська, О.Г.Капітонов ДВНЗ «УДХТУ», 2016, 23с." "2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Дискретна математика» за освітнім 

рівнем  «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 122 «Комп'ятерні науки» та 123 «Комп`ятерна інженеріѐ».  Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 28 с." "3. Методичні вказівки 

лабораторних робіт з дисципліни «Дискретна математика» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ  студентів спеціальностей 122 «Комп'ятерні науки» та 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Укл.: С.В. 

Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 72 с." "4. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім рівнем  «бакалавр» длѐ студентів 

спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 13 с." "5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім 

рівнем «бакалавр» длѐ  студентів спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Частина І. Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 37 с." "6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ  студентів спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Частина ІІ. Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 44 с." "7. 

Методичні вказівки до організації курсової роботи з дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім рівнем «бакалавр»  длѐ студентів спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Укл.: С.В. 

Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 12 с." 8. http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=27Дистанційний курс«Комп’ятерна логіка» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна 

інженеріѐ». 9. http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=26Дистанційний курс«Дискретна математика» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ». 10. 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342 Дистанційний курс «Інженеріѐ ПЗ» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ». 11. 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=274 Дистанційний курс «Теоріѐ інформації» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ».

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: "1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з вивченнѐ курсу «Архітектура комп’ятерів» длѐ  спеціальності «Спеціалізовані комп’ятерні системи»//О.С.Білецький,С.В.Бразинська, О.Г.Капітонов ДВНЗ «УДХТУ», 2016, 23с." 

"2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Дискретна математика» за освітнім рівнем  «бакалавр» длѐ студентів спеціальностей 122 «Комп'ятерні науки» та 123 «Комп`ятерна інженеріѐ».  Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 28 с." "3. Методичні вказівки 

лабораторних робіт з дисципліни «Дискретна математика» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ  студентів спеціальностей 122 «Комп'ятерні науки» та 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 72 с." "4. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 

дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім рівнем  «бакалавр» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 13 с." "5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ  

студентів спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Частина І. Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 37 с." "6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім рівнем «бакалавр» длѐ  студентів спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Частина 

ІІ. Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 44 с." "7. Методичні вказівки до організації курсової роботи з дисципліни «Комп’ятерна логіка» за освітнім рівнем «бакалавр»  длѐ студентів спеціальності 123 «Комп`ятерна інженеріѐ». Укл.: С.В. Бразинська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 12 с." 8. 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=27Дистанційний курс«Комп’ятерна логіка» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ». 9. http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=26Дистанційний курс«Дискретна математика» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна 

інженеріѐ». 10. http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342 Дистанційний курс «Інженеріѐ ПЗ» длѐ студентів спеціальності 123 «Комп’ятерна інженеріѐ». 11. http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=274 Дистанційний курс «Теоріѐ інформації» длѐ студентів спеціальності 123 

«Комп’ятерна інженеріѐ».; 3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Дискретна математика 

длѐ інформатиків. Навчальний посібник / Бразинська С.В., Дубовик Т.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 128 с.(60%); 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): Довідка про 

наукове консультуваннѐ співробітників ТОВ «Екобуд» з вереснѐ 2016 року; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Досвід практичної 

роботи за спеціальністя з 1978 р.; Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: Заступник декана по навчально-

методичній роботі факультету Комп’ятерних наук та інженерії.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків 

головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: керівництво студентом, ѐкий зайнѐв перше місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технології та 

веб-дизайну» 28-30 березнѐ 2017р. (студент ІІІ курсу СКС Носач Я.).

Дискретна математика (16), 

Комп'ятерна логіка(32), 

Теоріѐ інформації та 

кодуваннѐ (24), Інженеріѐ 

програмного забезпеченнѐ 

(32), Адмініструваннѐ 

комп'ятерних систем і баз 

даних (16)

Старший 

викладач

Факультет харчових 

та хімічних 

технологій

Кафедра технологій 

природних і 

синтетичних 

полімерів, жирів та 

харчової продукції

Основне місце 

роботи

Філінська 

Антоніна 

Олександрівна

1.Приватне акціонерне товариство «Комбінат 

Придніпровський», цех сметанної продукції, стажуваннѐ з 

16.05.16 по 18.07.16, з дисциплін: Загальні технології 

харчових виробництв, Технологіѐ оздоровчих харчових 

продуктів, Основи фізіології і гігіюни харчуваннѐ, Технологіѐ 

переробки рослинних жирів, Товарознавство та пакуваннѐ 

харчових продуктів галузі, довідка про стажуваннѐ № 104 від 

20.07.2016 2. Науково-виробничий центр 

«Дніпротехнології», випробувальний та науково-дослідний 

центр харчової та промислової продукції, проходить 

стажуваннѐ з 23.05.18 по 23.11.18, з дисциплін Технологічна 

експертиза, Санітаріѐ та гігіюна на підприюмстві, Основи 

інспектуваннѐ харчових виробництв, згідно плану 

підвищеннѐ кваліфікації, довідка про стажуваннѐ №000092 

від26.11.2018"

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут імені Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1984, 

Спеціальність: Технологіѐ деревинних 

плит і пластиків, Кваліфікаціѐ: 

Інженер-технолог

основні публікації за напрѐмом: 1.             Сульфокислотные полимерные катализаторы в реакциѐх этерификации жирных кислот / Т.Г. Филинскаѐ, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, В.А. 

Стрельникова, С.Н. Остапяк, А.А. Филинскаѐ // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2011. – № 3. – С. 41-48 2.Переробка жировмісної сировини з 

використаннѐм гетерогенних каталізаторів / Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, О.В. Цапко, А.О. Філінська // Вісник національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 

2012. – № 63. – с. 136-144. 3.             Исследование термической стабильности рафинированного подсолнечного масла / Кушнир М.Л., Манк В.В., Черваков О.В., Филинскаѐ Т.Г., Бортницкий В.И., 

Комлѐкова Е.Н., Филинскаѐ А.А. // Вопросы химии и химической технологии. №2 – 2013. - С. 20-24. 4. Суворова Я. А. Модификациѐ алкидных лакокрасочных материалов метиловыми эфирами 

жирных кислот. Часть 2. Физико-механические и декоративные свойства покрытий *Текст+ / Я. А. Суворова, О. В. Черваков, В. Я. Кузьминский, К. О. Герасименко, А.А. Филинскаѐ, Р. Р. Маслѐк // 

Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №5. – С.98-102.  5.             Гліцероліз вторинної жирової сировини з використаннѐм гетерогенного сульфокислотного полімерного каталізатору / 

Філінська Т.Г., Черваков О.В., Герасименко К.О., Ткачова М.О., Філінська А.О. // Вопросы химии и химической технологии. №1 –2015. – С. 78-83.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Черваков О.В., Філінська Т.Г., Косачова Я.С., Філінська А.О. Використаннѐ харчових 

біологічно-активних добавок рослинного походженнѐ длѐ збагаченнѐ шоколадно-молочних глазурей / Програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, досѐгненнѐ і перспективи розвитку мѐсної , олію жирової та молочної галузей», 25 – 26 березнѐ 2014р., 

Київ НУХТ 2014, С. 130. 2. Черваков О.В., Філінська Т.Г., Герасименко К.О., Філінська А.О.. Отриманнѐ моно- і діацилгліцеролів з використаннѐм гетерогенного сульфокислотного полімерного каталізатору / Програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, 

досѐгненнѐ і перспективи розвитку мѐсної , олію жирової та молочної галузей», 25 – 26 березнѐ 2014р., Київ НУХТ 2014, С. 131. 3. Руденко М.Р. (студент), Філінська Т.Г., Філінська А.О., Черваков О.В. Одержаннѐ олій з нетрадиційної сировини методом екстракції / ІІ Всеукраїнська наукова конференціѐ (з 

міжнародноя участя) студентів вищих навчальних закладів І – ІУ рівнів акредитації «Наукова Україна», 23 – 24 травнѐ 2016 р. – С. 330 – 332. 4. Філінська Т.Г., Гордовенко М.О., Філінська А.О., Черваков О.В. Шоколадна молочна глазур функціонального призначеннѐ // Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської 

наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018», 10 квітнѐ 2018, Дніпро, «Середнѐк Т.К.».- С.45-46. 5. Шатоба М.О., Філінська Т.Г., Філінська А.О. Розробка рецептури низькокалорійного майонезу з функціональним наповнявачем // Збірник тез 

доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становленнѐ» (випуск 34), 11 груднѐ 2018, Тернопіль. – 2018. – 109 с.; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: 1.      Виконавець Г/д №16/154022 від 04.12.2015 «Розробка, 

реюстраціѐ та випуск технічних умов на акрилову емаль марки ВД-АК-51 біла (Об’юм фінансуваннѐ – 50 тис. грн., замовник ДП «Конструкторське бяро «Південне» ім. М.К. ангелѐ). 2.      Виконавець Г/д №16/154022 від 04.12.2015 «Розробка, реюстраціѐ та випуск технічних умов на акрилову емаль марки ВД-

АК-51 біла (Об’юм фінансуваннѐ – 50 тис. грн., замовник ДП «Конструкторське бяро «Південне» ім. М.К. ангелѐ). 3.      Виконавець Г/д №16/164725 від 03.10.2016 р. «Опробуваннѐ технології вакуумного просоченнѐ деревини складами, що полімеризуятьсѐ, в умовах ДВНЗ УДХТУ» (Об’юм фінансуваннѐ – 5 

тис. грн. замовник ЧП Коновалов). 4.      Виконавець Г/д №16/174024 від 02.10.2017 р. Виготовленнѐ дослідних зразків пресованих плит на основі органосилікатного сполучного, проведеннѐ досліджень і визначеннѐ характеристик отриманої продукції (Об’юм фінансуваннѐ – 15 тис. грн., замовник ТОВ 

«Волев»).; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1.             Конспект лекцій з курсу «Технологіѐ оздоровчих харчових продуктів» длѐ студентів напрѐму підготовки 6.051701 «Харчова технологіѐ та інженеріѐ» / Укл.: А.О.Філінська О.В.Черваков, Т.Г.Філінська – Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2011. 79с.  2.             Конспект лекцій з дисципліни «Технології полісахаридів та їх застосуваннѐ в харчовій промисловості» длѐ студентів напрѐмку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженеріѐ спеціальності - технологіѐ жирів та жирозамінників / Укл.: А.О.Філінська, О.В.Черваков, Т.Г.Філінська 

– Дніпропетровськ: ДВНЗ”УДХТУ”, 2012. – 101с. 3.             Конспект лекцій з дисципліни «Технологіѐ жирів функціонального призначеннѐ» длѐ студентів напрѐмку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженеріѐ спеціальності 8.05170102 – технологіѐ жирів та жирозамінників / Укл.: Т.Г.Філінська, 

О.В.Черваков, А.О.Філінська – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2015 – 105 с. 4.             Конспект лекцій з дисципліни «Технологіѐ харчових поверхнево-активних речовин» длѐ студентів напрѐмку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженеріѐ спеціальності 8.05170102 – технологіѐ жирів та 

жирозамінників / Укл.: Т.Г.Філінська, О.В.Черваков, А.О.Філінська – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2015 – 107 с.  5.             Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні технології жирів» длѐ студентів напрѐмку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженеріѐ спеціальності 8.05170102 – технологіѐ жирів 

та жирозамінників / Укл.: Т.Г.Філінська, О.В.Черваков, А.О.Філінська – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2015 – 53 с.  6.             Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Технологіѐ жирів функціонального призначеннѐ» длѐ студентів напрѐмку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженеріѐ 

спеціальності 8.05170102 – технологіѐ жирів та жирозамінників / Укл.: Т.Г.Філінська, О.В.Черваков, А.О.Філінська – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015 – 34 с. 7.             Конспект лекцій з дисципліни “Технологіѐ переробки рослинних жирів” длѐ студентів денної і заочної форми навчаннѐ спеціальності 181 – 

Харчові технології.Частина 1 Рафінаціѐ жирів. / Укл.: Т.Г. Філінська, О.В.Черваков, А.О.Філінська, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 59с.; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 1.             Сульфокислотные полимерные катализаторы в реакциѐх этерификации жирных кислот / Т.Г. Филинскаѐ, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, В.А. Стрельникова, С.Н. Остапяк, А.А. Филинскаѐ // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2011. – 

№ 3. – С. 41-48 2.Переробка жировмісної сировини з використаннѐм гетерогенних каталізаторів / Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, К.О. Герасименко, О.В. Цапко, А.О. Філінська // Вісник національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – № 63. – с. 136-144. 3.             Исследование 

термической стабильности рафинированного подсолнечного масла / Кушнир М.Л., Манк В.В., Черваков О.В., Филинскаѐ Т.Г., Бортницкий В.И., Комлѐкова Е.Н., Филинскаѐ А.А. // Вопросы химии и химической технологии. №2 – 2013. - С. 20-24. 4. Суворова Я. А. Модификациѐ алкидных лакокрасочных 

материалов метиловыми эфирами жирных кислот. Часть 2. Физико-механические и декоративные свойства покрытий *Текст+ / Я. А. Суворова, О. В. Черваков, В. Я. Кузьминский, К. О. Герасименко, А.А. Филинскаѐ, Р. Р. Маслѐк // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №5. – С.98-102.  5.             

Гліцероліз вторинної жирової сировини з використаннѐм гетерогенного сульфокислотного полімерного каталізатору / Філінська Т.Г., Черваков О.В., Герасименко К.О., Ткачова М.О., Філінська А.О. // Вопросы химии и химической технологии. №1 –2015. – С. 78-83.; 3) наѐвність виданого підручника чи 

навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1.Філінська А.О., Черваков О.В., Ебіч Я.Р. Виробництво маргаринової продукції. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 164 с. (Гриф наданий Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-1260 від 01.02.2012р.). 2.             Філінська Т.Г., Черваков О.В., Філінська А.О. Харчові полісахариди. Виробництво, властивості, використаннѐ. Навчальний по

Хіміѐ ліпідів та їх похідних (24 

год), Технологіѐ 

полісахаридів та їх 

застосуваннѐ в харчовій 

промисловості (24 год), 

Технологіѐ переробки 

рослинних жирів (48 год), 

Технологіѐ оздоровчих 

харчових продуктів (16 год), 

Товарознавство та 

пакуваннѐ харчових 

продуктів галузі (24 год), 

Технологіѐ натуральних 

ефірних олій і синтетичних 

запашних сполук (24 год), 

Технологіѐ харчових 

поверхнево-активних 

речовин (24 год), Технологіѐ 

жирів функціонального 

призначеннѐ (24 год).

Старший 

викладач

Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра технології 

неорганічних речовин 

та екології

Основне місце 

роботи

Ювтушенко 

Анатолій 

Олексійович

1) Стажуваннѐ: Дніпровський державний технічний 

укніверситет, м. Кам'ѐнське (довідка №16/813/17 від 

19.06.2017 р.). 2) Стажуваннѐ: Черкаський державний 

технічний університет, м. Черкаси (довідка №1213/01-02 від 

14.07.2017р.). 3) Участь в міжнародному проекті "Еразмус + 

Водна Гармоніѐ" (72 години), сертифікат №08-164 від 

23.10.2016р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, Рік закінченнѐ: 1986, 

Спеціальність: Машини та апарати 

хімічних виробництв, Кваліфікаціѐ: 

інженер-механік

основні публікації за напрѐмом: 1. Металополімерний композит ѐк активатор сірчаної вулканізації гумових сумішей. Качкуркіна І.А., Мельников Б.І., Евтушенко А.О., Овчаров В.І., Охтіна О.В. Патент 

№66688, 2004. 2. Застосуваннѐ металополімерного композиту ѐк промоутера адгезії гуми до металокорду. Евтушенко А.О., Мельников Б.І, Качкуркіна І.А, Овчаров В.І., Охтіна О.В. Патент №71782, 

2004. 3. Спосіб очистки стічних вод. Анісіна Ж.І., Перехрест О.А., Ніколаенко Л.І.,Евтушенко А.О, , Мельников Б.І. Патент №5920, 1994. 4. Спосіб одержаннѐ сульфіду цинку. Евтушенко А.О., Буѐнова 

І.А., Мельников Б.І., Перехрест О.А. Патент №5289, 1994.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: " 1. Декан заочного факультету (з 2006р. по 2011р.) 2. Завідувач центром 

післѐдипломної освіти (з 2014р. по2017р.) 3. Завідувач відділом післѐдипломної освіти (з 2017р. по теперішній час) "; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація 

авторського права на твір: 1. Металополімерний композит ѐк активатор сірчаної вулканізації гумових сумішей. Качкуркіна І.А., Мельников Б.І., Евтушенко А.О., Овчаров В.І., Охтіна О.В. Патент №66688, 2004. 2. Застосуваннѐ металополімерного композиту ѐк промоутера адгезії гуми до металокорду. 

Евтушенко А.О., Мельников Б.І, Качкуркіна І.А, Овчаров В.І., Охтіна О.В. Патент №71782, 2004. 3. Спосіб очистки стічних вод. Анісіна Ж.І., Перехрест О.А., Ніколаенко Л.І.,Евтушенко А.О, , Мельников Б.І. Патент №5920, 1994. 4. Спосіб одержаннѐ сульфіду цинку. Евтушенко А.О., Буѐнова І.А., Мельников Б.І., 

Перехрест О.А. Патент №5289, 1994.; 11) наукове консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): 1. Наукове консультуваннѐ підприюмства протѐгом шести років з питань аналізу хімічних сполук 

та металевих сплавів. (Підприюмство ПП «ІНКОПЛЯС», м.Дніпро, ЮДРПОУ 31458854).; 10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залученнѐ до міжнародної експертизи, наѐвність званнѐ “суддѐ міжнародної категорії”: 1. Участь у міжнародному науковому проекті «Water Harmony» 

(Certificate of Completion is awarded to Dr Iurii Galivets for active participation in 72-hours staff Training Programme on Water Supply Systems and Wastewater Management within the framework of the Water Harmony project.); 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / 

проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів 

(длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, 

чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу: 1. Член оргкомітету з проведеннѐ «Всеукраїнської студентської олімпіади «Хімічні технології неорганічних речовин», 2016-2017 н.р., та 2017-2018н.р. УДХТУ, м. Дніпро.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 1.Практична робота на підприюмстві хіміко-технологічного профіля впродовж пѐти років. Вирішеннѐ питань застосуваннѐ неорганічних сполук в ѐкості активатора вулканізації гуми. (Підприюмство 

УНДКТІ «ДІНТЕМ», м. Дніпро;).

"1) Устаткуваннѐ галузі (100 

год.) 2) Утилізаціѐ відходів 

(78 год.)"

Старший 

викладач

Факультет хімічних 

технологій та 

екології

Кафедра хімічних 

технологій кераміки, 

скла та будівельних 

матеріалів

Основне місце 

роботи

Кравченко 

Тетѐна 

Володимирівна

"1. ДВНЗ ”Придніпровська державна академіѐ будівництва 

та архітектури”, каф. технології будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій, 16.03.2015 – 17.05.2015р., Стажуваннѐ 

з дисциплін: В'ѐжучі речовини; Математичні методи 

вирішеннѐ технологічних задач виробництва; фізико-хімічні 

методи дослідженнѐ будівельних матеріалів; Прогресивні 

технології виробництв будівельних матеріалів Довідка № 20-

2015 від 20.05.2015р.  2. ДВНЗ Український державний хіміко-

технологічний університет, курси підвищеннѐ кваліфікації за 

професійноя програмоя «Математичне моделяваннѐ та 

застосуваннѐ ЕОМ і комп’ятерних технологій у хімічній, 

біотехнологічній та харчових галузѐх промисловості» 

16.01.2017 – 27.01.2017; свідоцтво про підвищеннѐ 

кваліфікації 12СПВ 166511 ДВНЗ УДХТУ, № 11/17 від 

27.01.2017р.."

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, Рік 

закінченнѐ: 1993, Спеціальність: 

Хімічна технологіѐ тугоплавких 

неметалевих і силікатних матеріалів, 

Кваліфікаціѐ: Інженер хімік - технолог

основні публікації за напрѐмом: 1. Кравченко, Т.В. Дослідженнѐ впливу фторидів на властивості безборних титанових емалей / Н.О. Мінакова, Т.І. Нагорна, О.О. Фурса, О.В. Тітова, Т.В. Кравченко // 

Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Далѐ. – 2018. – №6 (247). – С. 96-100/http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

in/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VSUNU_2018_6_19 2. Кравченко, Т.В. 

Термодинамический анализ реакций в системе Si-Ca(OH)2 / А.А. Салей, Л.А. Снежко, А.А. Сигунов, Т.В. Кравченко, Л.А. Хмарскаѐ, М.Н. Кононович // Вестник НТУ «ХПИ». – 2015. – №30 (1139). – 

(Сериѐ: Химиѐ, химическаѐ технологиѐ и экологиѐ). – С. 85-91. – ISSN 2079-0821/ http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ 3. Кравченко, Т.В. Дослідженнѐ впливу дисперсності компонентів газобетону на 

його основні будівельні властивості / А.А. Салюй, Т.В. Кравченко, Л.О. Хмарська // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – №5. – С. 75-78. 

https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/5/Saley.pdf 4. Кравченко Т.В.Оптимизациѐ составов закладочных смесей. Часть 3. Определение прочностных показателей твердеящих 

закладочных смесей / Кулик В.А., Салей А.А., Кравченко Т.В., Сигунов А.А., Стрельченко И.С.// Вопр. химии и хим. технологии. – 2005. – №. – С.62-65 5. Кравченко Т.В. Оптимизациѐ составов 

закладочных смесей. Часть 2. Сравнительнаѐ оценка гидравлической активность твердеящих шлаков /Кулик В.А., Салей А.А., Кравченко Т.В., Сигунов А.А., Стрельченко И.С., Журавскаѐ Е.А. // Вопр. 

химии и хим. технологии. – 2005. – №4. – с.38-41.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділеннѐ (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управліннѐ (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретарѐ закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретарѐ приймальної комісії та його заступника: 1. З 2009 р. по листопад 2017 р. – виконувала обов’ѐзки заступника декана з 

навчально-виховної роботи факультету Обладнаннѐ і технології кераміки, скла, будівельних матеріалів та харчових виробництв; 1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 1. Кравченко, Т.В. Дослідженнѐ впливу фторидів на властивості безборних титанових емалей / Н.О. Мінакова, Т.І. Нагорна, О.О. Фурса, О.В. Тітова, Т.В. Кравченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Далѐ. – 2018. – №6 (247). – С. 96-100/http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-in/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VSUNU_2018_6_19 2. Кравченко, Т.В. Термодинамический анализ реакций в системе Si-Ca(OH)2 / А.А. Салей, Л.А. Снежко, А.А. Сигунов, Т.В. 

Кравченко, Л.А. Хмарскаѐ, М.Н. Кононович // Вестник НТУ «ХПИ». – 2015. – №30 (1139). – (Сериѐ: Химиѐ, химическаѐ технологиѐ и экологиѐ). – С. 85-91. – ISSN 2079-0821/ http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ 3. Кравченко, Т.В. Дослідженнѐ впливу дисперсності компонентів газобетону на його основні 

будівельні властивості / А.А. Салюй, Т.В. Кравченко, Л.О. Хмарська // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – №5. – С. 75-78. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2015/5/Saley.pdf 4. Кравченко Т.В.Оптимизациѐ составов закладочных смесей. Часть 3. Определение прочностных 

показателей твердеящих закладочных смесей / Кулик В.А., Салей А.А., Кравченко Т.В., Сигунов А.А., Стрельченко И.С.// Вопр. химии и хим. технологии. – 2005. – №. – С.62-65 5. Кравченко Т.В. Оптимизациѐ составов закладочных смесей. Часть 2. Сравнительнаѐ оценка гидравлической активность 

твердеящих шлаков /Кулик В.А., Салей А.А., Кравченко Т.В., Сигунов А.А., Стрельченко И.С., Журавскаѐ Е.А. // Вопр. химии и хим. технологии. – 2005. – №4. – с.38-41.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до виконаннѐ 

лабораторного практикуму з курсу “Хімічна технологіѐ в’ѐжучих матеріалів” длѐ студентів IV-VI курсів напрѐму підготовки 6.091606 “Хімічна технологіѐ” / А.А. Салюй, Т.В. Кравченко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 46 с. 2. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

“Виробництво гідравлічних в’ѐжучих матеріалів та виробів з їх використаннѐм” длѐ студентів V-VI курсів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності “161 Хімічні технології та інженеріѐ” / О.О. Сігунов, Т.В. Кравченко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с. 3. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни «Виробництво повітрѐних в’ѐжучих матеріалів та виробів з їх використаннѐм» длѐ студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчаннѐ, спрѐмовані на спеціальність 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / О.О.Сігунов, Т.В. Кравченко, Г.В. Фоменко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2017. – 13 с.  4. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Фізична хіміѐ тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” за освітньо-професійноя програмоя “бакалавр” длѐ студентів IV-V курсів денної та заочної форм навчаннѐ спеціальності 161 “Хімічні технології та 

інженеріѐ”, вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” / О.О. Сігунов, Т.В. Кравченко, Г.В. Фоменко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 19с. 5. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторного практикуму з курсу “Фізична хіміѐ тугоплавких неметалевих 

і силікатних матеріалів” длѐ студентів III-V курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» (спрѐмованість на спеціалізація «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”) / О.О. Сігунов, Т.В. Кравченко, Г.В. Фоменко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2017. – 31c. 6. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки та завданнѐ до самостійної роботи з курсу “Хімічна технологіѐ в’ѐжучих матеріалів” длѐ студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженеріѐ” / О.О. Сігунов, Т.В. Кравченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 23 с. 7. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до 

виконаннѐ дипломного проекту (роботи) длѐ студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів з галузі знань 16-хімічна та біоінженеріѐ за спеціальністя 161-хімічні технології та інженеріѐ (спрѐмованість на хімічну технологія в’ѐжучих матеріалів) / О.О. Сігунов, А.А. Салюй, 

Т.В. Кравченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с. 8. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Математичне моделяваннѐ та оптимізаціѐ об’юктів хімічної технології» длѐ студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчаннѐ спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженеріѐ» (вибірковий блок «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів») / Т.В. Кравченко, О.О. Сігунов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 11с. 9. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Математичне моделяваннѐ та оптимізаціѐ об’юктів хімічної 

технології» длѐ студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» (спрѐмованість на хімічну технологія в’ѐжучих матеріалів) / Т.В. Кравченко, Н.В. Кондратьюва, О.О.Сігунов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 41с. 10. Кравченко, Т.В. Методичні 

вказівки до розрахунку трубних кульових млинів у курсових і дипломних проектах длѐ студентів IV-VI курсів денної і заочної форми навчаннѐ спеціальності 161 “Хімічні технології та інженеріѐ” (вибірковий блок – хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів) / Сігунов О.О., Салюй А.А., 

Кравченко Т.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 26 с. 11. Кравченко, Т.В. Методичні вказівки до практичних занѐть з курсу “Фізична хіміѐ тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” (частина І) длѐ студентів ІІІ-V курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» 

/ Сігунов А.А., Фоменко Г.В., Кравченко Т.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 40 с.; 2) наѐвність одного патенту на винахід або п’ѐти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, вклячаячи секретні, або наѐвність не менше п’ѐти свідоцтв про реюстрація авторського права на твір: 1. Пат. №51061 

Україна, МПК С 04 В 11/00 (2002.01). Композиціѐ длѐ виготовленнѐ газогіпсу / КравченкоТ.В., Захарова Л.В., Кулік В.О.; заѐвник і патентовласник ДВНЗ “Український державний хіміко-ехнологічний університет”. – №2001128936; заѐвл. 24 12 2001; опубл.15 11 2002, Бял. №11. http://uapatents.com/2-51061-

kompoziciya-dlya-vigotovlennya-gazogipsu.html 2. Пат. №51060 Україна, МПК С 04 В 11/00 (2002.01). Композиціѐ длѐ виготовленнѐ газогіпсу / КравченкоТ.В., Захарова Л.В., Кулік В.О.; заѐвник і патентовласник ДВНЗ “Український державний хіміко-ехнологічний університет”. – №2001128935; заѐвл. 24 12 2001; 

опубл.15. 11. 2002, Бял. №11. http://uapatents.com/2-51060-kompoziciya-dlya-vigotovlennya-gazogipsu.html 3. Пат. №21649 Україна, МПК С 04 В 11/00 (2002.01). Сировинна суміш длѐ виготовленнѐ будівельних матеріалів / Щеглова М.Д., Кулик В.А., Захарова Л.В., Кравченко Т.В., Костирко
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основні публікації за напрѐмом: 1. Fomenko, G. Glass formation and properties of Glasses in MgO-BaO-B2O3 system *Тext+ / G. Fomenko, A. Nosenko, V. Goleus, N. Ilchenko, A. Amelina // Chemistri & chemical 

tehnology. – 2015. – Vol. 9, № 4. – P.463 – 467 (Scopus).  2. Фоменко Г.В. Особенности реакционного взаимодействиѐ в композиционной смеси стекло 0,5MgO 0,2BaO 0,3B2O3 - каолин *Текст+ /Г.В. 

Фоменко, А.В. Носенко, В.И. Голеус, Н.Я. Ильченко, А.А. Амелина // Стекло и керамика, №9, 2017 - С.15-17. (Scopus). 1. Должикова (Фоменко), Г.В. Исследование стекло-образованиѐ олово- и 

медьсодержащих литиевоалямосиликатных стекол *Текст+ / Г.В. Должикова, М.Д. Щеглова, И.Н. Дворниченко // Вопросы химии и химической технологии.-1991.-Вып. 96.- С. 43-50. 2. Должикова 

(Фоменко), Г.В. О природе кристаллических фаз многокомпонентных литий-содержащих ситаллов *Текст+ / Г.В. Должикова, М.Д. Щеглова, И.Н. Дворниченко // Вопросы химии и химической 

технологии. – 1991. – Вып. 96. – С. 50-53. 3. Должикова (Фоменко), Г.В. О получении пенобетонов *Текст+ / И.Н. Дворниченко, В.С. Городничаѐ, А.А. Бенаи, Г.В. Должикова, Т.П. Прищепчук // 

Строительные материалы и конструкции. – 1993. – №4.– С. 10-11.  4.Фоменко, Г.В. Микрокремнезем сухой газоочистки производства ферросилициѐ как наполнитель литейных антипригарных 

красок *Текст+ / В.Е. Хрычиков, И.А. Осипенко, О.С. Наумов, Г.В. Фоменко, В.П. Солошенко // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность. – 2005. – №5. – С. 23-26. 5. Фоменко, Г.В. Литейные 

антипригарные покрытиѐ на основе отходов выплавки нормального электрокорунда *Текст+ / В.Е. Хрычиков, И.А. Осипенко, О.С. Наумов, Г.В. Фоменко, А.П. Белый // Металлургическаѐ и 

горноруднаѐ промышленность. – 2006. – №1. – С. 36-39. "6. Фоменко, Г.В. Формовочные смеси длѐ прибылей стальных отливок с использованием золы унос Приднепровской ТЭС *Текст+ / В.Е. 

Хрычиков, В.Я. Селиверстов, В.Ф. Мазорчук, О.С. Наумов, Г.В. Фоменко, Р.В. Усенко // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность. – 2006. – №2. – С. 36-38. 7. Фоменко, Г.В. Дослідженнѐ 

впливу пиловидних відходів на властивості в’ѐжучих композицій *Текст+ / Г.В. Фоменко, О.С. Наумов // Новости науки " 7. Фоменко, Г.В. Дослідженнѐ впливу пиловидних відходів на властивості 

в’ѐжучих композицій *Текст+ / Г.В. Фоменко, О.С. Наумов // Новости науки Приднепровьѐ. Сериѐ: Инженерные дисциплины. – Дніпропетровськ, 2012. – №1-2. – С. 31 – 36.

12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1 Фоменко, Г.В. Модифікаціѐ складів сировинних сумішей длѐ виробництва декоративної 

силікатної цегли *Текст+/ Р.М.Рахманова, Г.В. Фоменко, Я.В. Юфімова // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов.VIІ Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.).- Дніпропетровськ,2015, том V–С. 49. 2. Фоменко, Г.В., 

Последовательность выделениѐ кристаллических фаз при термообработке композиций “Стекло 0,5MgO•0,2BaO•0,3B2O3 – каолин *Текст+ / Веретельник Я. М., Амелина А. А., Ильченко Н. Я., Фоменко Г. В., Носенко А. В. // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. YII Міжнар. наук.- техн. конф. студ., аспір. та 

молод. вчених (Дніпропетровськ, 27-29 квітнѐ 2015 р.).- Дніпропетровськ, 2015. - С. 47. "3. Фоменко, Г.В. Вдосконаленнѐ складів вапнѐно-кремнеземистого в’ѐжучого длѐ виробництва силікатної цегли *Текст+ / О.а. Білий, Д.Я. Кльонов, К.В. Мусіѐн, Г.В. Фоменко // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. VIІI 

Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених/ РВК ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро, 2017, том II – С .93. 4. Фоменко, Г.В. Полистиролбетон – эффективный теплоизолѐционный материал *Текст+ / Е.С. Середина , Т.В. Кравченко, А.А. Сигунов, Г.В. Фоменко // Фізико-хімічні 

проблеми технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів: тези допов. Міжнародна науково-технічна конференціѐ / РВК ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро, 2018,– С 66. "5. Фоменко, Г.В. Получение эффективных теплоизолѐционных материалов (полистиролбетонов ) *Текст+ / В.В. Бондарь, Т.В. Кравченко 

А.А. Сигунов, А.А. Салей, Г.В. Фоменко // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. IХ Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених / РВК ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро, 2019, том II – С 73. "6. Фоменко, Г.В. Исследование влиѐниѐ красѐщей добавки на механическуя прочность 

цемента ПЦ ІІ/Б-Ш-300 *Текст+ / А.А. Салей,А.А. Сигунов , Г.В. Фоменко // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. IХ Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених/ РВК ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро, 2019, том II – С 68. 7. Фоменко, Г.В. Комплексне використаннѐ сировини у 

виробництві гіпсових в’ѐжучих композицій *Текст+ / Г.В. Фоменко, І.В. Павлов, Т.В. Кравченко // Хіміѐ та сучасні технології: тези допов. IХ Міжнародна науково-технічна конференціѐ студентів, аспірантів та молодих вчених / РВК ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро, 2019, том II – С 69.; 1) наѐвність не менше п’ѐти 

публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Fomenko, G. Glass formation and properties of Glasses in MgO-BaO-B2O3 system *Тext+ / G. Fomenko, A. Nosenko, V. Goleus, N. Ilchenko, A. 

Amelina // Chemistri & chemical tehnology. – 2015. – Vol. 9, № 4. – P.463 – 467 (Scopus).  2. Фоменко Г.В. Особенности реакционного взаимодействиѐ в композиционной смеси стекло 0,5MgO 0,2BaO 0,3B2O3 - каолин *Текст+ /Г.В. Фоменко, А.В. Носенко, В.И. Голеус, Н.Я. Ильченко, А.А. Амелина // Стекло и 

керамика, №9, 2017 - С.15-17. (Scopus).; 1. Должикова (Фоменко), Г.В. Исследование стекло-образованиѐ олово- и медьсодержащих литиевоалямосиликатных стекол *Текст+ / Г.В. Должикова, М.Д. Щеглова, И.Н. Дворниченко // Вопросы химии и химической технологии.-1991.-Вып. 96.- С. 43-50. 2. 

Должикова (Фоменко), Г.В. О природе кристаллических фаз многокомпонентных литий-содержащих ситаллов *Текст+ / Г.В. Должикова, М.Д. Щеглова, И.Н. Дворниченко // Вопросы химии и химической технологии. – 1991. – Вып. 96. – С. 50-53. 3. Должикова (Фоменко), Г.В. О получении пенобетонов 

*Текст+ / И.Н. Дворниченко, В.С. Городничаѐ, А.А. Бенаи, Г.В. Должикова, Т.П. Прищепчук // Строительные материалы и конструкции. – 1993. – №4.– С. 10-11.  4.Фоменко, Г.В. Микрокремнезем сухой газоочистки производства ферросилициѐ как наполнитель литейных антипригарных красок *Текст+ / В.Е. 

Хрычиков, И.А. Осипенко, О.С. Наумов, Г.В. Фоменко, В.П. Солошенко // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность. – 2005. – №5. – С. 23-26. 5. Фоменко, Г.В. Литейные антипригарные покрытиѐ на основе отходов выплавки нормального электрокорунда *Текст+ / В.Е. Хрычиков, И.А. Осипенко, О.С. 

Наумов, Г.В. Фоменко, А.П. Белый // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность. – 2006. – №1. – С. 36-39. "6. Фоменко, Г.В. Формовочные смеси длѐ прибылей стальных отливок с использованием золы унос Приднепровской ТЭС *Текст+ / В.Е. Хрычиков, В.Я. Селиверстов, В.Ф. Мазорчук, О.С. 

Наумов, Г.В. Фоменко, Р.В. Усенко // Металлургическаѐ и горноруднаѐ промышленность. – 2006. – №2. – С. 36-38. 7. Фоменко, Г.В. Дослідженнѐ впливу пиловидних відходів на властивості в’ѐжучих композицій *Текст+ / Г.В. Фоменко, О.С. Наумов // Новости науки " 7. Фоменко, Г.В. Дослідженнѐ впливу 

пиловидних відходів на властивості в’ѐжучих композицій *Текст+ / Г.В. Фоменко, О.С. Наумов // Новости науки Приднепровьѐ. Сериѐ: Инженерные дисциплины. – Дніпропетровськ, 2012. – №1-2. – С. 31 – 36.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Фоменко, Г.В. 

Методичні вказівки до виконаннѐ переддипломної практики на заводах по виробництву в’ѐжучих матеріалів та виробів на їх основі длѐ студентів ІV - V курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / Н. В. Кондратьюва, О. а. Білий, Ан. А. Салюй, Г.В. Фоменко. – 

Дніпро: УДХТУ, 2017.– 14 с. 2.   Фоменко, Г.В. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторного практикуму з курсу “Фізична хіміѐ тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” длѐ студентів III-V курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» (спрѐмованість 

на спеціалізація «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”) / О.О. Сігунов, Т.В. Кравченко, Г.В. Фоменко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 31c. 3. Фоменко, Г.В. Методичні вказівки до виконаннѐ переддипломної практики на заводах по виробництву в’ѐжучих матеріалів та виробів на 

їх основі длѐ студентів V - VІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ за спеціальністя 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» / Н. В. Кондратьюва, О.а. Білий, Ан. А. Салюй, Г. В. Фоменко. – Дніпро: УДХТУ, 2017.– 15 с. 4.Фоменко, Г.В. Методичні вказівки до теплотехнічного розрахунку автоклаву в курсовому та 

дипломному проектуванні длѐ студентів IV–VІ курсів денної та заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів за спеціальністя 161-Хімічні технології та інженеріѐ (спрѐмованість на хімічну технологія в’ѐжучих матеріалів) / Укл. О.а. Білий, Г.В. Фоменко, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с. 5. Фоменко, Г.В. 

Методичні вказівки до виконаннѐ теплотехнічного розрахунку шахтної печі длѐ студентів ІV–VІ курсів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженеріѐ» за спрѐмованістя на «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» // Укл. Н.В. Кондратьюва, Н.Б. Сиволоб, Г.В. Фоменко – Дніпро: 

УДХТУ, 2017.– 48 с. 6. Фоменко, Г.В. Методичні вказівки до виконаннѐ технологічних розрахунків при проектуванні заводів з виробництва силікатної цегли длѐ студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчаннѐ підготовки бакалаврів за спеціальністя 161-Хімічні технології та інженеріѐ 

(спрѐмованість на хімічну технологія в’ѐжучих матеріалів)// Укл. Н.В. Кондратьюва, Н.Б. Сиволоб, Г.В. Фоменко – Дніпро: УДХТУ, 2017.– 25 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із 

зазначеннѐм посади та стр

"1. Хімічна технологіѐ 

в'ѐжучих матеріалів (ден.+ 

заочн.)– 42 год. (бак.) 2. 

Обладнаннѐ та основи 

проектуваннѐ виробництв 

тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів (ден.+ 

заочн.) – 42 год. (маг.) 3. 

Виробництво повітрѐних 

вѐжучих матеріалів та 

виробів з їх використаннѐм 

(ден.+заочн.) – 85 год. (маг.) 

"

Старший 

викладач

Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Фесенко Рената 

Ювгенівна

Пройшла з 15.04.по 15.06.2015 р. Довідка № 262/1.7 від 

15.06. 2015

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний інститут фізичної 

культури, Рік закінченнѐ: 1984, 

Спеціальність: фізична культура і 

спорт, Кваліфікаціѐ: викладач 

фізвихованнѐ-тренер з худ. 

гімнастики

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні рекомендації до теми "Шейпінг" длѐ студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей / Укл.: С.В.Аніскевич, Л.Д.Чуб, Р.Ю.Фесенко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 28 с. 2. Методичні вказівки за темоя: "Впровадженнѐ сучасних 

фізкультурно-оздоровчих технологій при викладанні фізичного вихованнѐ" / Укл.: С.В. Аніскевич, Л.Д. Чуб, Р.Ю. Фесенко. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 16 с. 3. Методичні вказівки за темоя "Фізичні тренуваннѐ ѐк спосіб зміцненнѐ здоров'ѐ" / Укл.: Аніскевич С.В., Фесенко Р.Ю. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 8 с. 4. 

Методичні рекомендації на тему "Види оздоровчої рухливої активності" / Укл.: С.В.Аніскевич, Р.Ю.Фесенко, С.В.Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 9 с. 5. Методичні рекомендації "Особливості рухової підготовки студентів длѐ активного відпочинку" / Укл.: Кириченко А.М., Токмакова С.В., Фесенко Р.Ю. 

- Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 8 с. 6. Методичні рекомендації "Основи методики самостійних занѐть фізичними вправами" / Укл.: А.М. Кириченко, Р.Ю. Фесенко, О.В.Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 16 с. 7. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни "Фізична культура" за освітнім 

ступенем "Бакалавр" длѐ студентів усіх спеціальностей "Основа та методика проведеннѐ занѐть оздоровчоя аеробікоя" /Укл.: Р.Ю.Фесенко, С.В.Аніскевич, О.В.Гайова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 18 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 35 років

Фізична культура

Старший 

викладач

Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Труш 

Володимир 

Олександрович

Пройшов з 07.11.2016 по 10.01.2017р. Наказ № 461-к від 

07.11.2016

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Беларусский 

государственный ордена труд. 

Красного Знамени институт 

физической культуры, Рік закінченнѐ: 

1978, Спеціальність: физическое 

воспитание, Кваліфікаціѐ: 

преподаватель физического 

воспитаниѐ

20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: 15 років Фізична культура

Старший 

викладач

Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Кириченко Алла 

Миколаївна

Пройшла з 15.04. по 15.06.2015 р. Довідка № 262/1.5 від 

15.06.2015 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Донецький національний 

університет, Рік закінченнѐ: 2006, 

Спеціальність: фізичне вихованнѐ та 

спорт, Кваліфікаціѐ: викладач-

організатор фізичного вихованнѐ та 

спорту

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні рекомендації "Рекомендації до збереженнѐ здоров'ѐ / Укл.: Кириченко А.М., Токмакова О.В., Токмакова С.В. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 12 с. 2. Методичні рекомендаціїї до теми "Порушеннѐ ритмічної роботи серцѐ 

(шлуночкової екстрасистолії)" / Укл.: Охромій Г.В., Кириченко А.М., Токмакова О.В. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 13 с. 3. Методичні вказівки "Особливосмті адаптації студентів-спортсменів до фізичних навантажень" / Укл.: Охромій Г.В., Кириченко А.М., Токмакова О.В. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 28 с. 4. 

Методичні рекомендації "Використаннѐ ігор з метоя покращеннѐ психофізіологічних функцій студентів" / Укл.: Г.В.Охромій, А.М.Кириченко, О.В.Гайова. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 12 с. 5. Методичні рекомендації "Основи методики самостійних занѐть фізичними вправами" / Укл.: А.М. Кириченко, Р.Ю. 

Фесенко, О.В.Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 16 с. 6. Методичні рекомендації "Особливості рухової підготовки студентів длѐ активного відпочинку" / Укл.: Кириченко А.М., Токмакова С.В., Фесенко Р.Ю. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 8 с. 7. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни 

"Фізична культура" до теми "Особливості адаптації студентів-спортсменів до фізичних навантажень" за освітнім рівнем "Бакалавр" длѐ студентів всіх спеціальностей / Укл.: Охромій Г.В., Токмакова О.В., Кириченко А.М. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 9 с.

Фізична культура

Старший 

викладач

Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Васильюв 

Олександр 

Анатолійович

Пройшов з 07.11.16 по 10.01.17 Наказ № 461-к від 07.11.2016 Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний інститут фізичної 

культури, Рік закінченнѐ: 1991, 

Спеціальність: фізична культура, 

Кваліфікаціѐ: викладач фізичної 

культури

4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки на тему "Тестуваннѐ веслувальників ѐк маркер підготовки до змагань" / Укл.: Васильюв О.А., Міляхін Л.В. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 8 с. 2. Методичні рекомендації "Вплив спортивного тренуваннѐ на організм" / Укл.: 

О.А.Васильюв, Л.О.Соколова, В.Ю.аровий. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 17 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни "Фізична культура" за освітнім ступенем "Бакалавр" длѐ студентів усіх спеціальностей "Особливості адаптації студентів-спортсменів до фізичних навантажень в процесі 

спортивного тренуваннѐ" / Укл. Охромій Г.В., Васильюв О.А., Кириченко А.М. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 20- с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку 

роботи на цій посаді: 36 років

Фізична культура



Старший 

викладач

Факультет фармації 

та біотехнології

Фізичної культури, 

спорту та здоров'ѐ

Основне місце 

роботи

Аніскевич 

Світлана 

Вікторівна

Пройшла з 15.04 по 15.06.2015 р. Довідка № 262/1.4 від 

15.06.2015 р.

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Дніпропетровський 

державний інститут фізичної 

культури, Рік закінченнѐ: 1984, 

Спеціальність: фізична культура і 

спорт, Кваліфікаціѐ: виклдач фізичної 

культури, тренер з художньої 

гімнастики

основні публікації за напрѐмом: 1. Аніскевич С.В. Важливі аспекти навчального процесу фізичного вихованнѐ студентів ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи /С.В. Аніскевич // Гуманітарний 

вісник ДВНЗ "Переѐслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди". -- Додаток 1 до Вип. 36. Том VI (66) : Таматичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції 

до ювропейського освітнього простору". -- К. : Гнозис. 2015. -- С. 17-25 2. Аніскевич С.В. Системно-історичний аналіз основних етапів становленнѐ вищої педагогічної освіти республіки Молдова / 

С.В.Аніскевич // Материалы международной научно-практической конференции Комратского государственного университета. Наука, образование, культура. - 2016. - Том 1. - С.374-376. 3. Аніскевич 

С.В. Система оздоровчої і професійної підготовки викладачів фізичного вихованнѐ / С.В. Аніскевич // Сучасна вища освіта : проблеми та перспективи : IV Всеукраїнська науково-практична 

конференціѐ студентів і молодих вчених : тези доповідей, Дніпропетровськ, 31 березнѐ 2016 р. - Дніпропетровськ: Університет ім. А.Нобелѐ, 2016. - С. 15-16. 4. Аніскевич С.В. Особливості 

професійної підготовки викладачів фізичного вихованнѐ в Україні / С.В. Аніскевич // Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобелѐ. Серіѐ "Педагогіка і психологіѐ". - 2016. - Випуск 1(11). - С. 

141-146. (Index Copernicus) 5. Аніскевич С.В. Недоліки сучасної системи фізичного вихованнѐ студентів ВНЗ / С.В. Аніскевич // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали II 

Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травнѐ 2017 р., м. Дніпро. Частина II. / Наук. Ред. О.Я.Висоцький. - Дніпро: СПД "Охотнік", 2017. - С. 127-129. 6. Аніскевич С.В. Методика диференціації 

педагогічних форм, засобів та методів фізичного вихованнѐ студентів / С.В.Аніскевич // Теоретико-методичні проблеми вихованнѐ дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць - Тематичний випуск 

"Вища освіта України у контексті інтеграції до ювропейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том 1(75). - К.: - Гнозис, 2017. - С. 8-16. 7. Аніскевич С.В. Інноваційні підходи фізичногог 

вихованнѐ студентів спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах / С.В. Аніскевич // Інтернет-освіта-наука-2018. Збірник праць одинадцѐтої міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Вінницѐ, 22-25 травнѐ 2018 року. - С. 17-18.  8. Аніскевич С.В. Оптимізовані методології та інноваційні підходи до виконаннѐ національної програми "Фізична активність, здоровий 

спосіб життѐ - здоров'ѐ нації" / Г.В. Охромій, С.В. Аніскевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серіѐ 15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури". - 2019. - Випуск 3(111). - С.109-113. (Index Copernicus) 9. Аніскевич С.В. Скандинавскаѐ ходьба - профилактика заболеваний лёгким шалом / Г.В. Охромий, С.В. Анискевич, Д.Я. Корпусенко 

// Здоров'ѐ нації і вдосконаленнѐ фізкультурно-спортивної освіти: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 жовтнѐ 2019 р. / ред. колегіѐ А.В. Кіпенський, О.В. Білоус *та ін.+. - 

Харків: Друкарнѐ Мадрид, 2019. - С. 148-153.

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 1. Аніскевич С.В. Важливі аспекти навчального процесу фізичного вихованнѐ студентів ВНЗ в умовах кредитно-

модульної системи /С.В. Аніскевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переѐслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди". -- Додаток 1 до Вип. 36. Том VI (66) : Таматичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до ювропейського освітнього простору". -- К. : Гнозис. 

2015. -- С. 17-25 2. Аніскевич С.В. Системно-історичний аналіз основних етапів становленнѐ вищої педагогічної освіти республіки Молдова / С.В.Аніскевич // Материалы международной научно-практической конференции Комратского государственного университета. Наука, образование, культура. - 2016. - 

Том 1. - С.374-376. 3. Аніскевич С.В. Система оздоровчої і професійної підготовки викладачів фізичного вихованнѐ / С.В. Аніскевич // Сучасна вища освіта : проблеми та перспективи : IV Всеукраїнська науково-практична конференціѐ студентів і молодих вчених : тези доповідей, Дніпропетровськ, 31 березнѐ 

2016 р. - Дніпропетровськ: Університет ім. А.Нобелѐ, 2016. - С. 15-16. 4. Аніскевич С.В. Особливості професійної підготовки викладачів фізичного вихованнѐ в Україні / С.В. Аніскевич // Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобелѐ. Серіѐ "Педагогіка і психологіѐ". - 2016. - Випуск 1(11). - С. 141-146. 

(Index Copernicus) 5. Аніскевич С.В. Недоліки сучасної системи фізичного вихованнѐ студентів ВНЗ / С.В. Аніскевич // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травнѐ 2017 р., м. Дніпро. Частина II. / Наук. Ред. О.Я.Висоцький. - Дніпро: СПД 

"Охотнік", 2017. - С. 127-129. 6. Аніскевич С.В. Методика диференціації педагогічних форм, засобів та методів фізичного вихованнѐ студентів / С.В.Аніскевич // Теоретико-методичні проблеми вихованнѐ дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті 

інтеграції до ювропейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том 1(75). - К.: - Гнозис, 2017. - С. 8-16. 7. Аніскевич С.В. Інноваційні підходи фізичногог вихованнѐ студентів спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах / С.В. Аніскевич // Інтернет-освіта-наука-2018. Збірник праць 

одинадцѐтої міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінницѐ, 22-25 травнѐ 2018 року. - С. 17-18.  8. Аніскевич С.В. Оптимізовані методології та інноваційні підходи до виконаннѐ національної програми "Фізична активність, здоровий спосіб життѐ - здоров'ѐ нації" / Г.В. Охромій, С.В. Аніскевич // 

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серіѐ 15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури". - 2019. - Випуск 3(111). - С.109-113. (Index Copernicus) 9. Аніскевич С.В. Скандинавскаѐ ходьба - профилактика заболеваний лёгким шалом / Г.В. Охромий, С.В. 

Анискевич, Д.Я. Корпусенко // Здоров'ѐ нації і вдосконаленнѐ фізкультурно-спортивної освіти: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 жовтнѐ 2019 р. / ред. колегіѐ А.В. Кіпенський, О.В. Білоус *та ін.+. - Харків: Друкарнѐ Мадрид, 2019. - С. 148-153.; 4) наѐвність виданих навчально-

методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Методичні вказівки за темоя: "Впровадженнѐ сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій при викладанні фізичного вихованнѐ" / Укл.: С.В. Аніскевич, Л.Д. Чуб, Р.Ю. Фесенко. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 16 с. 2. Методичні рекомендації до теми "Шейпінг" длѐ 

студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей / Укл.: С.В. Аніскевич, Л.Д. Чуб, Р.Ю. Фесенко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 28 с. 3. Методичні вказівки за темоя "Фізичні тренуваннѐ ѐк спосіб зміцненнѐ здоров'ѐ" / Укл.: Аніскевич С.В., Фесенко Р.Ю. - Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 8 с. 4. Методичні рекомендації 

на тему "Види оздоровчої рухливої активності" / Укл.: С.В.Аніскевич, Р.Ю.Фесенко, С.В.Токмакова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 9 с. 5. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни "Фізична культура" за освітнім ступенем "Бакалавр" длѐ студентів усіх спеціальностей "Основа та методика 

проведеннѐ занѐть оздоровчоя аеробікоя" /Укл.: Р.Ю.Фесенко, С.В.Аніскевич, О.В.Гайова. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 18 с.; 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади 

та строку роботи на цій посаді: 28 років

Фізична культура

Старший 

викладач

Факультет 

комп`ятерних наук 

та інженерії

Кафедра вищої 

математики

Сумісництво Купріна Лариса 

Олександрівна

"Стажуваннѐ : ДВНЗ ""Національний гірничий університет"", 

кафедра вищої математики , з 15.11.2016р. до 

16.05.2017р.Довідка 1/23-34 від 16.05.2017 кафедра вищої 

математики , з 15.11.2016р. до 16.05.2017р. Наказ 461-К від 

07.11.2016. Стажуваннѐ : ДВНЗ  ""Національний гірничий 

університет"", кафедра  системного аналізу , з 1.11.2014р. до 

16.05.2014р"

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Донецький державний 

університе, Рік закінченнѐ: 1975, 

Спеціальність: Прикладна 

математика, Кваліфікаціѐ: Математик

основні публікації за напрѐмом: 1. Насонова С.С., Науменко Т.С., Купріна Л.О. Вероѐтностные модели эксплуатационного состоѐниѐ резервуарных конструкций. (Статтѐ). / Комп’ятерне 

моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-3 листопада 2016 року) / Міністерство освіти і науки України, 

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»: Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. 2016р. С.-5. 2. Купріна Л.О., Фролова Л.А Інформаційна система длѐ 

дослідженнѐ структури неорганічних речовин та їх ідентифікації на основі даних рентгенофазового аналізу. Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем: матеріали І Всеукраїнської 

науково-технічної конференції (м. Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-

технологічний університет»: в 2-х ч. – Дніпропетровськ: ДВНЗУДХТУ, – Ч. 2. – 214 с., 2015р.,стор. 167 – 168. 3. Вуколов М.В., Купріна Л.О. Розробка автоматизованої системи тестуваннѐ знань 

студентів з основ програмуваннѐ мовоя С++.  Тези міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ і сучасні технології», м.Дніпропет- ровськ, 2015, с.85 

4.Іванова Г.С., Фролова Л.А. , Купріна Л.О. Розробка програмного забезпеченнѐ длѐ дослідженнѐ структури неорганічних речовин та їх ідентифікації на основі рентгенофазового аналізу. Тези 

міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ і сучасні технології», м.Дніпропетровськ, 2013, с.137. 5. Данилов К.І., Купріна Л.О. Розробка програмного 

забезпеченнѐ відображеннѐ зовнішнього світу длѐ використаннѐ в тренажерах автотранспорту. Тези міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в 

промисловості та освіті», м.Дніпропетровськ, 2011, с. 10-11.

3) наѐвність виданого підручника чи навчального посібника (вклячаячи електронні) або монографії (загальним обсѐгом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсѐгом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 1. Борзов, С.С. Насонова А.В. Поліщук, Л.О. 

Купріна та ін. Математические методы моделированиѐ технических и  биологических систем с учетом отклонений: Монографиѐ.-Днепр: Изд- ЧФ «Стандарт Сервис», 2017.-214 с.; 4) наѐвність виданих навчально-методичних посібників/посібників длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчаннѐ, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальноя кількістя три найменуваннѐ: 1. Конспект лекцій з дисципліни "Алгоритмізаціѐ 

та програмуваннѐ" длѐ студентів 1 курсу спеціальностей 6.050101, 6.050102 всіх форм навчаннѐ / Укл. Л.О. Купріна – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 60 с. 2. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом «Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометріѐ» длѐ студентів 

всіх спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ.//Укл. Л.О. Купріна, С.С. Насонова, Т.О. Гранкіна -Дніпро: ДВНЗ УДХТУ 2017.-49 с. 3. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом «Вступ до математичного аналізу. Границі функції» длѐ студентів всіх 

спеціальностей денної та заочної форм навчаннѐ. .//Укл. С.С. Насонова, А.В.Поліщук, Л.О. Купріна -Дніпро: ДВНЗ УДХТУ 2017.-24 с. 4. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом «Диференціальне численнѐ функції одніюї змінної» длѐ студентів всіх спеціальностей 

денної та заочної форм навчаннѐ. .//Укл С.С. Насонова, Т.О.Гранкіна, Л.О. Купріна - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ 2017.-48 с. 5. Методичні вказівки до практичних занѐть з дисципліни «Вища математика» за розділом «Теоріѐ функцій комплексної змінної» длѐ студентів спеціальностей 151 і 152». .//Укл. А.В.Поліщук, 

Л.О. Купріна, Т.О. Граніна - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ 2019.-49 с.; 12) наѐвність апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Насонова С.С., Науменко 

Т.С., Купріна Л.О. Вероѐтностные модели эксплуатационного состоѐниѐ резервуарных конструкций. (Статтѐ). / Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-3 листопада 2016 року) / Міністерство освіти і науки 

України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»: Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. 2016р. С.-5. 2. Купріна Л.О., Фролова Л.А Інформаційна система длѐ дослідженнѐ структури неорганічних речовин та їх ідентифікації на основі даних рентгенофазового аналізу. 

Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем: матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»: в 2-

х ч. – Дніпропетровськ: ДВНЗУДХТУ, – Ч. 2. – 214 с., 2015р.,стор. 167 – 168. 3. Вуколов М.В., Купріна Л.О. Розробка автоматизованої системи тестуваннѐ знань студентів з основ програмуваннѐ мовоя С++.  Тези міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хіміѐ і 

сучасні технології», м.Дніпропет- ровськ, 2015, с.85 4.Іванова Г.С., Фролова Л.А. , Купріна Л.О. Розробка програмного забезпеченнѐ длѐ дослідженнѐ структури неорганічних речовин та їх ідентифікації на основі рентгенофазового аналізу. Тези міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Хіміѐ і сучасні технології», м.Дніпропетровськ, 2013, с.137. 5. Данилов К.І., Купріна Л.О. Розробка програмного забезпеченнѐ відображеннѐ зовнішнього світу длѐ використаннѐ в тренажерах автотранспорту. Тези міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні 

технології на транспорті, в промисловості та освіті», м.Дніпропетровськ, 2011, с. 10-11.; 14) керівництво студентом, ѐкий зайнѐв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діячим студентським науковим гуртком / проблемноя групоя; керівництво студентом, ѐкий став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (длѐ забезпеченнѐ провадженнѐ освітньої діѐльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, ѐкий став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Ювропейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, ѐкий 

брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Ювропи, Ювропейських іграх, етапах Кубка світу та Ювропи, чемпіонаті України; виконаннѐ обов’ѐзків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконаннѐ 

обов’ѐзків головного секретарѐ, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивноя делегаціюя; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 1. Робота у складі організаційного комітету та журі на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

математики(2016-2019рр.); 20) досвід практичної роботи за спеціальністя (спеціалізаціюя)/професіюя не менше п’ѐти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діѐльності) із зазначеннѐм посади та строку роботи на цій посаді: Досвід практичної роботи за спеціальністя складаю 38 років.
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Кафедра 
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Сумісництво Алюксандров 

Олександр 

Григорович

"Стажуваннѐ в НВП «Рапід», відділ головного інженера з 

дисципліни «Прикладна механіка», «Нарисна геометріѐ, 

інженерна і комп’ятерна графіка» з 21.12.2015 по 22.06.2016 

Вид документа - довідка про проходженнѐ стажуваннѐ 

№3184 від 12.07.2016"

Диплом магістра видано закладом: 

Український державний хіміко-

технологічний університет, Рік 

закінченнѐ: 1998, Спеціальність: 

Технологіѐ переробки пластичних мас 

і еластомерів, Кваліфікаціѐ: магістра

Науковий ступінь: кандидат 

технічних наук, Наукова 

спеціальність: (05.17.06) 

Технологіѐ полімерних і 

композиційних матеріалів, Тема 

дисертації: Розробка 

еластомерних композицій, що 

містѐть подрібнений вулканізат

основні публікації за напрѐмом: "1. Nikolsky, V. Research into the impact of structural features of combustion chamber in energy-technological units on their operational efficiency / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. 

Ved, A. Pugach, R. Turluev, O. Alieksandrov, V. Kosarev // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.5/8. N.95. – P.58-64. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2018.143316" "2. Nikolsky, V. Research of the impact of the method of heating of heat units on the qualitative characteristics of treated materials / V. Nikolsky, O. Oliynyk, A. Pugach, O. Alieksandrov, O. 

Gnatko, Y. Chernetskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.6/6. N.96. – P.37-43. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.148372" "3. Nikolsky, V. Analytical and 

experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, A. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // 

Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol.4/8. N.100. – P.15-23. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629"

1) наѐвність не менше п’ѐти публікацій у періодичних наукових виданнѐх, що вклячені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: "1. Nikolsky, V. Research into the impact of structural features of combustion chamber in energy-technological units 

on their operational efficiency / V. Nikolsky, O. Oliynyk, V. Ved, A. Pugach, R. Turluev, O. Alieksandrov, V. Kosarev // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.5/8. N.95. – P.58-64. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143316" "2. Nikolsky, V. Research of the impact of the method of 

heating of heat units on the qualitative characteristics of treated materials / V. Nikolsky, O. Oliynyk, A. Pugach, O. Alieksandrov, O. Gnatko, Y. Chernetskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.6/6. N.96. – P.37-43. (Scopus)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.148372" "3. Nikolsky, V. 

Analytical and experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, A. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol.4/8. N.100. – P.15-23. (Scopus)  DOI: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174629"; 8) виконаннѐ функцій (повноважень, обов’ѐзків) наукового керівника або відповідального виконавцѐ наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового виданнѐ, вкляченого до переліку фахових 

видань України, або іноземного наукового виданнѐ, що індексуютьсѐ в бібліографічних базах: "Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи: «Геометричне моделяваннѐ в САПР деталей хіміко-технологічного обладнаннѐ» за № д.р. 0111U008146 (термін виконаннѐ 01.2011 – 03.2017)"; 11) наукове 

консультуваннѐ підприюмств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснявалосѐ на підставі договору із закладом вищої освіти (науковоя установоя): «Коралл ГРУПП. Екологічні технології». Консультуваннѐ з питань тонкого та надтонкого здрібненнѐ. З 09.2016 по теперішній час.; 12) наѐвність 

апробаційних та/або науково-популѐрних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальноя кількістя не менше п’ѐти публікацій: 1. Исследование диффузии различных сред в модифицированный полиуретан, применѐемый в 

триботехнических изделиѐх / Вахалин Я.Н., Третьѐков О.А., Александров А.Г., Ливак О.В. // Материали за 5-а международна научна практична конференциѐ, «Настоѐщи изследваниѐ», Математика. Съвременни технологии на на информации. Химиѐ и химически технологии. Здание и архитектура // 

Софиѐ: «Бѐл ГРАД-БГ» ООД. – 2009. – Т. 12. – 88 с. 2. Начовный, И.И. Сравнительные исследованиѐ композиционных материалов фторопласт-4 с шунгитом и Ф4К20 в условиѐх вращательного движениѐ / И.И. Начовный, О.И. Бурѐ, Ив.И. Начовный, А.Г. Александров. // Композитные материалы. – 2016. – Т. 

10, № 1. – С. 53-57. 3. Начовний, І.І. Дослідженнѐ властивостей м’ѐких набивок / І.І. Начовний, О.І. Бурѐ, А.М. Дудка, О.Г. Алюксандров. // Композитные материалы. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 51-54. "4. Экспериментальное исследование температурных полей поверхностей твердотельного теплового 

аккумулѐтора / Белименко С.С., Казимиров И.П., Александров А.Г., Коломиец Е.В. // Наукова Україна: Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів (з міжнародноя участя) 30-31 травнѐ 2018 року. – Дніпро: ТОВ «Роѐл Принт», 2018. – 314 с. http://globalnauka.com/NU4_arhiv.php" "5. 

Компьятерное моделирование и экспериментальные исследованиѐ гидродинамических процессов в роторно-импульсных теплогенераторах / В.Е. Никольский, А.Г. Александров, В.А. ариз, М.Н. Матченко, А.В. Лободенко // Комп’ятерне моделяваннѐ та оптимізаціѐ складних систем (КМОССС-2019): 

матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 6-8 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро: Баланс-Клуб, 2019. – 240 с. http://orgconf.com/event/conf-

CMOSS2019"

Нарисна геометріѐ, 

інженерна та комп'ятерна 

графіка (8)

Старший 

викладач

Економічний 

факультет

Кафедра маркетингу 

та логістики

Суміщеннѐ Журавель Віра 

Володимирівна

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазарѐна. 09.02.2017 - 

30.06.2017, 01.09.2017 - 09.10.2017 згідно плану підвищеннѐ 

кваліфікації (Наказ ректора №132-К від 04.04.2017р.)

основні публікації за напрѐмом: Наукові статті: 1. Журавель В.В., Фурсов А.А. Система мотивации персонала в условиѐх кризиса. Хіміѐ і сучасні технології. Дніпропетровськ, с.96–97. 2014. 2. 

Журавель В.В. Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’яктури в контексті процесу управліннѐ його виконаннѐ / Журавель В.В., Дубницький В.І., ам’ѐк А.В.// Економічний вісник 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ, 2016. – № 2(4). – С. 168 – 175 3. Garkusha, V. V. Business competitiveness as constituting its strategic development 

*Text+ / Garkusha V. V., Zhuravel V. V., Dotsenko A. E., Sliuta A. O. // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро, 2018. – № 2(8). – С. 73-78 4. Slyuta A. 

O. Research of the market of confectionery of Ukraine; Tools of the research of tiled chocolate / A. O. Slyuta, V. V. Zhuravel, S. Pariahs, Y. Shevchenko // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний 

хіміко-технологічний університет". - 2019. - № 1. - С. 151-157. 5. Ковальова М.О. Маркетингові дослідженнѐ вітчизнѐного ринку телекомунікацій / Ковальова М.О., Журавель В.В., Герасименко Ю.С., 
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