
 
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
освітньої діяльності при підготовці здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 

275 Транспортні технології (275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 
 

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 275 Транспортні технології (275.03 
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 
№ 
 п/п 

Найменування 
дисципліни 
(кількість 
аудиторних 
годин)  

 Прізвище, ім’я, 
по батькові  

Наймену-
вання 
посади; 
для 
сумісників 
місце 
основної 
роботи, 
посада  

Найменування  закладу, 
який закінчив (рік  
закінчення, спеціальність, 
кваліфікація за дипломом) 

Науковий 
ступінь, шифр і 
назва наукової 
спеціальності, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 
присвоєно, 
назва теми 
дисертації 

Підвищення кваліфікації 
(найменування навчального 
закладу, вид документа, 
тема, дата видачі) 

Примітки 
*(табл. 

показників) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Цикл гуманітарної та соціальної підготовки 

1.1 Особи, які працюють за основним місцем роботи  
1 Українська мова 

(за проф. 
спрямуванням) 

(64 годин) 

Котлік 
Марина 
Юріївна 

 

викладач Одеський національний 
університет ім. 
Мечникова, 2009 р., 
«Філологія/ переклад», 
фахівець з прикладної 
лінгвістики 

викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
першої 
категорії» 

З 2010 по 2013 р. – 
навчання в аспірантурі, 
Одеський національний 
університет ім. Мечникова, 
наказ № 352 від 5.09.2010р. 

2,14 

2 
 

Іноземна мова 
 (128 години) 

Ковальова 
Світлана 
Іванівна 

викладач Одеський державний 
університет  
ім. І.І. Мечникова, 1962р, 
«Англійська мова», 
викладач англійської мови 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії» 

2014 р – стажування,  
Південно-український 
державний педагогічний 
університет   
ім. К.Д.Ушинського, 
кафедра іноземної мови,  
наказ № 200 
 від  02.09.2014 р. 

10,14,16 

3 Галузева 
іноземна мова/ 

Іноземна мова 2 
(німецька) (45 

годин) 



 Язаджи 
Людмила 
Василівна 

викладач Ізмаїльський державний 
педагогічний інститут  
1995 р. Іноземні мови.  
Викладач англійської та 
німецької мов 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії» 

2014 р – стажування,  
Південно-український 
державний педагогічний 
університет  
ім. К.Д.Ушинського, 
кафедра східних та 
західних мов і методики їх 
викладання,  
наказ № 200  
від  02.09.2014 р. 

2,14 

4 Фізичне 
виховання* 
(256 годин) 

Гуренко 
Антоніна 

Леонідівна 
 

викладач Південно-український 
державний педагогічний 
університет  
ім. К.Д.Ушинського, 
1998 р. 
«Фізичне виховання, 
фізичне виховання у 
спеціальному дитячому 
закладі». 
Вчитель фізкультури, 
методист з фізичного 
виховання у спеціальних 
дитячих закладах 

Викладач  
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії»  

2014 р – стажування, 
Південно-український 
державний педагогічний 
університет  
ім. К.Д.Ушинського, 
кафедра фізичного 
виховання,  
наказ № 200  
від  02.09.2014 р 

14,16 

1.2 Особи, які працюють за  суміщенням 
5 
 
 
 
6 

 

Соціологія/ 
Етика 

(16 годин) 
 

Філософія 
науки/ 

Психологія 
(14 годин) 

Кубко 
Валентина 
Петрівна 

доцент 
кафедри 

документоз
навства та 

інформацій
ної 

діяльності, 
ОНПУ 

Одеський державний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 1994 р., 
філолог, викладач 
української мови та 
літератури, 
диплом ЛЖ №000923 від  
27 червня 1994 р. 
Одеський національний 
політехнічний університет 
, 2012 р., спеціаліст з 
документознавства та 
інформаційної діяльності, 

Кандидат 
філософських 
наук, 26.00.01 – 
теорія та 
історія 
культури 
(філософські 
науки), диплом 
ДК №013174 
від 25 квітня 
2013 р. 
Тема 
дисертації: 

Захист дисертації – 2013 р. 
 

2,3,5,7,8,9, 
10,12,14,15,

16 



диплом СК №41945136 
від 20 січня 2012 р. 

«Корпоративна 
культура 
вищих 
навчальних 
закладів 
України: 
філософсько-
культурологічн
ий аналіз» 
Доцент 
кафедри 
документознавс
тва та 
інформаційної 
діяльності, 
атестат доцента 
12 ДЦ №041637 
від 26 лютого 
2015 р. 

7 Філософія 
(32 годин) 

Афанасьєв 
Олександр 
Іванович 

професор 
кафедри 

філософії 
та 

методології 
науки, 
ОНПУ 

Ростовський-на-Дону 
держуніверситет, 
філософський факультет, 
1972, спеціальність 
«Філософія», 
кваліфікація - філософ, 
викладач філософії та 
суспільствознавства   

Доктор 
філософських 
наук, 09.00.02 – 
діалектика і 
методологія 
пізнання. Тема 
дисертації 
«Гуманітарне 
знання та 
гуманітарні 
науки», 
професор за 
кафедрою 
філософії та 
методології 
науки 

2013 р. – стажування, 
ОНПУ. Посвідчення № 05. 
Тема «Шляхи реалізації 
кредитно-модульної 
системи організації 
навчального процесу і 
тестових форм контролю 
знань за тематикою 
«Методологічні основи 
дистанційного навчання» (в 
обсязі 144 год.), 
 

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 12 

8 
 

Історія України 
та української 

Кривдіна 
Інна 

доцент 
кафедри 

Одеський національний 
університет ім. І.І. 

Кандидат 
історичних 

2014 р. – стажування, 
ОРІДУ НАДУпри 

 1, 2, 3, 10, 
14, 16 



 
 
 
9 

культури  
(80 години) 

 
Українознавство
/ Історія світової 

цивілізації 
(16 годин) 

 

Борисівна Правознавс
тва, ОНПУ 

Мечникова, 1998, 
спеціальність «Історія», 
кваліфікація - історик, 
викладач історії 

наук, 07.00.01 - 
Історія 
України, тема 
«Гельсінський 
рух і його 
вплив на 
національно-
політичні 
процеси в 
Україні, доцент 
за кафедрою 
політології та 
права 

Президентові України, 
кафедра права та 
законотворчого процесу з 
14.10.14 р. по 14.11.14 р.  
Довідка. Тема: «Право та 
законотворчий процес в 
Україні та Світі» 

10 Правознавство/ 
Політологія 
(16 годин) 

Білоусов 
Олександр 
Сергійович 

професор 
кафедри 

Правознавс
тва, 

ОНПУ 

1. Одеський національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова, 2000., 
спеціальність «Право», 
кваліфікація - бакалавр 
права. 
2. Одеська державна 
юридична академія, 2001 
р., «правознавство», 
кваліфікація – юрист. 
3. Одеський державний 
економічний університет, 
2004, спеціальність 
«Облік у аудит», 
кваліфікація - економіст 
4. Київський національний 
університет ім. Т.Г. Шевч 
енка, 2006, спеціальність 
«Міжнародне право», 
кваліфікація -  юрист-
міжнародник 
 
 
 

Д-р політ. наук, 
23.00.02 – 
Політичні 
інститути та 
процеси, тема 
«Інформаційне 
суспільство як 
соціальне 
середовище 
формування 
нового типу 
громадянської 
участі в 
сучасній 
Україні», 
доцент за 
кафедрою 
політології 
 

2014р – стажування,   
ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України, 
кафедра права та 
законотворчого процесу, 
довідка, тема: «Право та 
законотворчий процес в 
Україні та Світі», видано 
14.11.2014. 

1,2,3,12,15 



2  Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
2.1  Особи, які працюють за основним місцем роботи  

11 Фізика 
( 48 години) 

Скринник 
Іван 

Михайлович 

викладач Південноукраїнський 
державний педагогічний 
університет імені 
К.Д.Ушинського, 1995 р., 
«Математика та фізика», 
вчитель фізики і 
математики 
Південноукраїнський 
державний педагогічний 
університет імені 
К.Д.Ушинського, 2005р, 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. Фізика», 
магістр педагогічної 
освіти, викладач фізики 

викладач 
категорії 
"Спеціаліст 
вищої 
категорії" 
 
 

2014 р. – стажування, 
Одеський національний 
університет ім. Мечникова, 
кафедра теплофізики, наказ 
№ 3363-18 від 28.11.2014 р. 
 
З 2014 р. – навчання в 
аспірантурі, Одеський 
національний 
політехнічний університет,  
кафедра прикладної 
математики 

2,14 

12 Вища 
математика 
(112 годин) 

Лознікова 
Лариса 

Петрівна 
 

викладач Луцький державний 
педагогічний інститут, 
1975р., «Математика»,  
вчитель математики 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії», 
викладач-
методист 

2015 р. – стажування, 
Південноукраїнський 
державний педагогічний 
університет імені К.Д. 
Ушинського, кафедра 
методики математики 
наказ №148 від 04.09.2015 
р. 

2,14,16 

13 Комп’ютерна 
техніка та 

програмування 
(64 годин) 

Гонімар 
Валентина 

Іванівна 

викладач Одеський державний  
університет ім. 
І.І.Мечникова 1995 р. 
«Математика», 
математик, 
викладач математики та 
інформатики 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії» 

2014 р. – стажування, 
Одеський національний 
політехнічний університет, 
кафедра системного 
програмного забезпечення, 
наказ № 200 від 02.09.2014 
р. 

14,16 

14 Хімія  
(32 годин) 

Катана 
Ольга 

Олександрівна 

викладач Одеський державний 
університет  
ім. І.І.Мечникова, 1983р., 
«Хімія, фізична хімія», 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 

2013р –  стажування, 
Одеський обласний 
інститут вдосконалення 
вчителів, кафедра 

2,3,7,10,14,
16 



15 Основи екології  
(16 годин) 

викладач хімії категорії» 
викладач-
методист 

природничих дисциплін, 
наказ № 176 від  
05.09.2013р. 
2014 р. – стажування 
Одеський державний 
аграрний університет, 
кафедра технічного сервісу 
та інженерної механіки,  
наказ №176 від 05.09.2013 
р. 
2014 р. – навчання, 
Одеський обласний 
інститут вдосконалення 
вчителів зі спеціальності – 
учитель хімії, біології та 
екології 

16 Інженерна та 
компютерна 

графіка 
(64 годин) 

Чернега 
Тетяна 

Петрівна 
 

викладач Одеський ордена 
Трудового Червоного 
прапора політехнічний 
інститут 1986 р. 
«Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати та 
інструменти», інженер - 
механік 

викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії» 

2013 р. – стажування, 
Одеський національний 
університет, кафедра 
інформаційних технологій 
проектування в 
машинобудуванні,  
 

14 

Білоног 
Ганна  

Володимирівна 

викладач Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури, 1995р, 
„Промислове та  
цивільне  
будівництво ”,  
інженер - будівельник 

викладач 
категорії 
"Спеціаліст 
вищої 
категорії» 

2015 р. – стажування 
Національна академія 
педагогічної науки України 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
Інститут післядипломної 
освіти інженерно-
педагогічних працівників, 
свідоцтво №2513 від 
21.12.2015 р. 

2,14 



17 Технічна 
механіка 

(48 годин) 

Мироненко 
Сергій 

Володимирович 

доцент 
 

Одеський ордена 
Трудового Червоного 
прапора політехнічний 
інститут, 1989р. 
«Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати та 
інструменти», інженер-
механік 
Одеський національний 
політехнічний 
університет, 2013 р., 
«Метрологія та 
вимірювальна техніка, 
магістр з метрології та 
вимірювальної техніки  

К.т.н. за 
спеціальністю   
05.03.01 
Технології і 
обладнання 
механічної та 
фізико-
технічної 
обробки. 
Тема 
дисертації 
«Підвищення 
ефективності 
обробки 
деталей з 
покриттям 
типу ПГ-СР» 

2013р. – стажування,  
Одеський національний 
політехнічний університет, 
кафедра «Металорізальні 
верстати, метрологія та 
сертифікація», наказ №176 
від 05.09.2013 р. 
2015 р. – стажування 
Національна академія 
педагогічної науки України 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
Інститут післядипломної 
освіти інженерно-
педагогічних працівників, 
свідоцтво СПК 86686 від 
21.12.2015 р. 

1,2,3,5,7,10,
11,14 

18 Дослідження 
операцій в 

транспортних 
системах 

(32 годин) 

19 Основи теорій 
систем і 

управління 
(64 годин) 

Гонімар 
Валентина 

Іванівна 

Викладач Одеський державний  
університет ім. 
І.І.Мечникова 1995 р. 
«Математика», 
математик, викладач 
математики та 
інформатики 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії» 

2014 р. – стажування, 
Одеський національний 
політехнічний університет, 
кафедра системного 
програмного забезпечення, 
наказ № 200 від 02.09.2014 
р. 

14,16 

20 Теорія 
ймовірості і 
математична 
статистика 
(48 годин) 

Юдіна 
Людмила 
Павлівна 

 

викладач Кримський державний 
педагогічний інститут 
 ім. М.В. Фрунзе,  
1971 р., «Математика і 
фізика», вчитель 
математики і фізики 
середньої школи.  

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії», 

2015 р. – стажування, 
Одеський національний 
політехнічний університет,  
кафедра прикладної 
математики та 
інформаційних технологій в 
бізнесі, 
наказ №196-заг  
від 12.10.15 

9,10,14,16 

21 Комерційна 
робота на 

транспорті/ 
Економіка 

Караяні 
Наталя 

Володимирівна 

викладач Одеський державний 
економічний університет, 
1997 р., «Фінанси та 
кредит», економіст 

викладач 
категорії 
"Спеціаліст 
вищої 

2014 р. – стажування 
Одеський національний 
економічний університет, 
кафедра бухгалтерського 

14,16 



міжнородних 
перевезень 
(30 годин) 

категорії" обліку, наказ №200 від 
2.09.2014 р. 
2015 р. – курси підвищення 
кваліфікації ІПО ІПП ДВНЗ 
«УМО» за програмою 
педагогічних працівників 
ВНЗ I  та II рівня 
акредитації,   
свідоцтво СПК 86943 від 
21.12.2015 р. 

22 Основи фінансів 
та 

бухгалтерського 
обліку / Основи 
підприємництва 

(16 годин) 

Сергєєва  
Надія 

Федорівна 

викладач Одеський інститут 
народного господарства, 
1986 р., «Бухгалтерський 
облік та аналіз 
господарської діяльності», 
економіст 

викладач 
категорії 
"Спеціаліст 
вищої 
категорії" 

2016 р. – стажування, 
Одеський національний 
економічний університет, 
кафедра бухгалтерського 
обліку та аудиту, наказ 
№114 від 1.09.2016 р. 

14,16 

2.2 Особи, які працюють за  суміщенням 
23 
 
 
 

24 

Основи 
маркетингу 
(48 години) 

 
Основи 

менеджменту 
(48 годин) 

Забарна  
Елеонора 

Миколаївна 

професор 
кафедри 

економічни
х систем і 

управління 
інноваційн

им 
розвитком 

Одеський політехнічний 
університет, 
1994 р., 
«Економіка і управління в 
машинобудуванні», 
інженер-економіст 
Одеський національний 
політехнічний 
університет, 
2012р., 
«Маркетинг», 
магістр з маркетингу 

Доктор 
економічних 
наук за 
спеціальністю  
08.00.05 - 
Розвиток 
продуктивних 
сил і 
регіональна 
економіка 
Тема 
дисертації 
«Формування 
інтегрованої 
інноваційно-
інвестиційної 
системи 
регіону: теорія, 
методологія та 
механізм» 

2016 р. – стажування, 
Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних 
досліджень НАН України 
Відділ міжрегіонального 
економічного розвитку 
Українського 
Причорномор'я 
довідка про стажування 
Наказ № 1-А від 11.01.2016 
р ІПРЕЕД НАН України. 
Загальний обсяг 
стажування 18 кредитів 
ECTS 
Довідка про стажування 

2,3,4,5,7,8, 
10,11,12, 
13,14,15, 

16 



Професор за 
кафедрою 
економічних 
систем і 
маркетингу 
Кандидат 
економічних 
наук  
08.07.01 - 
Економіка 
промисловості  
Тема 
дисертації 
«Стратегія 
розвитку 
промислового 
виробництва на 
основі 
активізації 
інноваційної 
діяльності» 
Доцент  за 
кафедрою 
економічних 
систем та 
економічних 
відносин 

3. Цикл професійно-практичної підготовки  
3.1  Особи, які працюють за основним місцем роботи   

25 Загальний курс 
транспорту та 
транспортні 

засоби 
(32 годин) 

Сирота 
В’ячеслав 

Михайлович 

доцент  
 

Донецький політехнічний 
інститут, 1974 р.  
«Автомобільний 
транспорт»,  
інженер-механік 

К.т.н. за 
спеціальністю 
05.01.04 – 
ергономіка. 
Тема 

2016 р- стажування , 
Одеський національний 
політехнічний університет, 
кафедра Автомобільний 
транспорт, Наказ № 114, від 

2,10,14 



26 Ергономіка / 
Наукова-

дослідницька 
робота 

( 16 годин) 
 

дисертації – 
Ергономічна 
оцінка 
характеристик 
процесу 
навчання 
людини 
водінню 
автомобіля» 
Доцент, за 
кафедрою 
технічна 
експлуатація 
автомобілів 

01.09.2016 р. Довідка 
 

27 Інформаційні 
системи і 
технології 

(32 години) 

Перезва 
Олена 

Володимирівна 
 

викладач Одеська державна 
академія холоду, 2001р, 
„Комп’ютерні системи  та 
мережі ”, інженер – 
системо - механік 
 

викладач 
категорії 
"Спеціаліст 
вищої 
категорії" 
 
 
 

2015 р. – стажування 
Національна академія 
педагогічної науки України 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
Інститут післядипломної 
освіти інженерно-
педагогічних працівників, 
свідоцтво СПК 86960 від 
21.12.2015 р. 
2016 р. – стажування, 
Одеський національний 
університет ім. Мечникова, 
кафедра економічної 
кібернетики та 
інформаційних технологій, 
наказ №114 від 1.09.2016 р. 

2,14,16 

28 Основи 
економіки 
транспорту 
(48 годин) 

Головко  
Тамара  

Олександрівна 

викладач Одеський інститут 
народного господарства, 
1972 р., «Планування 
промисловості», 
економіст 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої 
категорії», 

2015 р. – стажування, курси 
підвищення кваліфікації 
ІПО ІПП ДВНЗ «УМО» за 
програмою  педагогічних 
працівників ВНЗ І та ІІ 

3,9,14,16 



 викладач-
методист 

рівня акредитації,  
свідотство СПК 35946459 
№ 2697 від 27.12.2016 
2014 р.-  стажування, ПАТ 
«Північтранс», наказ №176 
від 05.09.2013 р 

29 Вантажні 
перевезення 
(108 години) 

Волобуєва  
Тетяна 

Вячеславівна 
 

доцент 
 

Донецький Державний 
Технічний університет, 
1999 р., «Менеджмент 
діяльності підприємства», 
інженер-механік 
Харківський Державний 
Автомобільно-дорожній 
Технічний університет, 
2001 р., «Економіка 
підприємства», магістр-
дослідник 
Харківська Національна 
академія міського 
господарства, к.т.н. із 
спеціальності 
«Ергономіка»  

К.т.н. за 
спеціальністю 
05.01.04 – 
ергономіка. 
Тема 
дисертації –  
«Ергономічна 
оцінка 
навчання водія 
поведінці у 
стресових 
дорожньо-
транспортних 
ситуаціях» 
Доцент, за 
кафедрою 
організація 
перевезень 

2016 р. – стажування , 
ООО НПП 
«ПриводСервисПлюс»  м. 
Одеса. Наказ № 83-с, 
від 14.09.2016 р.  
2016 р- стажування , 
Одеський національний 
політехнічний університет, 
кафедра Автомобільний 
транспорт, Наказ № 114, від 
01.09.2016 р. Довідка 
 

2, 10,14, 15, 
16 

30 Взаємодія видів 
транспорту 
(46 годин) 

31 Логістика  
(45 годин) 

32 Пасажирські 
перевезення 
(122 години) 

Бєлецька  
Ольга  

Михайлівна 

викладач Одеський національний 
політехнічний 
університет, 2002 р, 
«Автомобілі та 
автомобільне 
господарство», інженер-
механік, магістр 

викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
вищої  
категорії» 

2015 р. – стажування, 
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, кафедра 
транспортних систем та 
логістики, курс «Основи 
педагогіки та методи 

2,14 

33 
 

Вантажознавство 
/Вступ до ваху 

(16 години) 



34 Управління 
автомобільними 
перевезеннями/ 

Організація 
митного 

контролю 
(30 годин) 

викладання», «Логістика», 
свідоцтво 12 СПК 920441 

35 Організація 
міжнародних 
перевезень/ 

Транспортно-
експедиційна 

робота 
(32 години) 

36 Основи охорони 
праці та безпека 
життєдіяльності 

(32 години) 

Омельчук 
Лариса 

Петрівна 

викладач Одеський технологічний 
інститут харчової та 
холодильної 
промисловості, 1975 р., 
«Холодильні та 
компресорні машини та 
установки».,  
інженер-механік 

Викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
першої 
категорії» 
 

2015 р. – курси підвищення 
кваліфікації ІПО ІПП ДВНЗ 
«УМО» за програмою 
педагогічних працівників 
ВНЗ I  та II рівня 
акредитації,   
свідоцтво СПК 86957 від 
21.12.2015 р. 

14 

37 Організація та 
безпека 

дорожнього 
руху/ Правила 

дорожнього 
руху 

(64 години) 
 

Атмажов 
Станіслав 

Володимирович 

викладач Одеський державний 
аграрний університет, 
2009 р., «Механізація 
сільського господарства», 
інженер-механік 

викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
другої 
категорії» 

2013 р. – стажування, 
Одеський державний 
аграрний університет, 
кафедра технічного сервісу 
та інженерної механіки,  
наказ №176  
від 05.09.2013 р. 
2015 р. – курси підвищення 
кваліфікації ІПО ІПП ДВНЗ 
«УМО» за програмою 
педагогічних працівників 
ВНЗ I  та II рівня 
акредитації,   
свідоцтво СПК 86929 від 

2,10,13,14 



21.12.2015 р. 
38 Транспортне 

планування  
міст/ 

Геоінформаційні  
системи 

(32 години) 

Венгер 
Альбіна 

Сергіївна 

викладач Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, 2013р.,  
„Автомобільні дороги і 
аеродроми”,  
магістр з будівництва 

 викладач 
категорії 
«Спеціаліст 
другої 
категорії» 

Отримання другої вищої 
освіти, Харківський 
національний 
автомобільно-дорожній 
університет, 2016 

2,14 

39 Моделювання 
транспортних 

систем/ 
Транспортні 

системи  
(16 годин) 

3.2 Особи, які працюють за  суміщенням 
40 Транспортне 

право 
(64 годин) 

Чістякова 
Ірина 

Миколаївна 

доцент 
кафедри 

Правознавс
тва, ОНПУ 

Московський державний 
університет ім. М.В. 
Ломоносова, 1982 р., 
09.00.02 -філософія, 
викладач філософії 

Кандидат 
філософських 
наук, за 
спеціальністю   
09.00.02 – 
філософія. 
Тема 
дисертації: 
«Співвідношен
ня суспільних, 
колективних та 
особистих 
інтересів як 
фактор 
формування 
особистості». 
Доцент 
кафедри 
методології 
наукової та 
інженерної 
діяльності. 

2012 р. – стажування, 
Одеський національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова, кафедра 
загально правових 
дисциплін і міжнародного 
права, 03 січня – 30 червня 
2012 року, «Загально 
правові дисципліни та 
міжнародне право» 

1,2,3,10, 
14,16 



41 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 

43 

Основи теорії 
транспортних 

процесів і 
систем 

(80 годин) 
 

Митні операції/ 
Зовнішньо-
торгівельні 
транспортні 

операції 
(48 годин) 

 
Організація 

навантажувально -
розвантажувальних 

робіт/ 
Організація 

контейнерних 
перевезень 
(16 годин) 

Любий  
Євген 

Володимирович 
 

Доцент 
кафедри  

Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, 2003, 
Спеціальність – організація 
перевезень і управління на 
транспорті 
(автомобільному), 
Кваліфікація – магістр-
дослідник 

К.т.н.  за 
спеціальністю 
05.22.01 – 
транспортні 
системи, ДК № 
009197, 2012 
Доцент кафедри 
транспортних 
систем і 
логістики, 
12 ДЦ № 
037670, 2014, 
Тема: 
«Визначення 
попиту на 
пересування 
населення 
малих міст 
маршрутним 
пасажирським 
транспортом» 

2015 р. – стажування 
Підвищення кваліфікації 
КПК ПК та ІПО ХНАДУ,  
 «Проходження навчання з 
розробки курсу дистанційної 
освіти з використанням 
програмного забезпечення 
«Moodle»», Номер свідоцтва  
12СПВ 011438. Випускна 
робота. 

2, 3, 8, 9, 
11,14 

44 Основи 
експлуатації 

транспортних 
засобів/ 

Спеціалізований 
рухомий склад 

(32 години) 

Ткачьов 
Олексій 

Анатолійович 

викладач, 
доцент 
кафедри  

 

Одеський національний 
політехнічний 
університет, 2011 р.,   
спеціальність 8.07010601 - 
автомобілі та 
автомобільне 
господарство 
диплом з відзнакою, 
магістр з автомобілів та 
автомобільного 
господарства  

К.т.н. за 
спеціальністю 
05.02.02 – 
машинознавство.  
Тема 
дисертації: 
«Пасивні 
динамічні 
гасники 
коливань з 
додатковою 
механічною 
структурою» 

Захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук, 
2015 р. 
2016 р. – стажування, 
ПАТ «Північтранс», м. 
Одеса. Довідка, тема: 
«Система періодичного 
технічного обслуговування 
пасажирського рухомого 
складу» 
 

2,8,13,15 



45 АСУ 
автотранспорту/ 

Інформаційні 
технології при 

управлінні 
міжнародними 
перевезеннями 

(32 годин) 

Михайлов  
Євген  

Павлович 

доцент 
кафедри 
ПТ і РО, 
ОНПУ 

 

Одеський політехнічний 
інститут 1969р.  
«Радіотехніка», 
радіоінженер 

К.т.н. за 
спеціальністю   
05.12.01 – 
«Теоретичні 
основи 
радіотехніки» 
Тема дисертації 
– 
««Исследование 
методов 
масштабно-
временного 
преобразования 
придискретной 
обработки 
сигналов малой 
длительности» 
Доцент, за 
кафедрою 
«Під’йомно-
транспортного 
та робото- 
технічного 
обладнання»  

2016р. – стажування,  
ТОВ «Інтелектгруп 
Компані» м. Одеса. Наказ 
№ 155-в 

2, 3, 6, 8, 9, 
14, 16 

46 Технічні засоби 
регулювання 
дорожнього 
руху/ Засоби 
автоматики і 
телемеханіки 

(30 годин) 

 
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 
приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти). 

 

  



*Таблиця показників, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного  працівника (відповідно до пункту 5 
приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти). 

П.І.Б 
викладача 

№ 
пункту Відповідність показникам 

1.Особи, які працюють за основним місцем роботи  
Котлік 
Марина 
Юріївна 

 

2 1.Чудак М.Ю. Ономастичний простір замовлянь// Записки з ономастики. - Одеса: Астропринт, 2012. - № 15. – С. 
154-159 

14 1.Чудак М.Ю. Методична розробка: «Все починається з любові Інтимна лірика І.Франка. Дослідження звертання 
простого ускладненого речення (на матеріалі поезії І.Франка)». – Одеса: ОАДК ОНПУ. – 2011. – 25 с. 
2.Чудак М.Ю. Методична розробка: «Види складних речень. Інтонування різних видів речень». – Одеса: ОАДК 
ОНПУ. – 2011. – 13 с. 
3.Котлік М.Ю. «Методична розробка: Ораторське мистецтво, риторика». – Одеса: ОАДК ОНПУ. – 2013. – 14с.  
4.Котлік М.Ю.,Чудак С.І. Навчально-практичний посібник з укр. мови для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації, 
частина  I. – Одеса: Астропринт. – 2012. 
5.Котлік М.Ю.,Чудак С.І. Навчально-практичний посібник з укр. мови для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації, 
частина  II. – Одеса: Астропринт. – 2014. 
6.Котлік М.Ю. Методична розробка: «Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми 
та омоніми. Вибір синонімів». – Одеса: ОАДК ОНПУ. – 2014. – 31 с.  
7.Котлік М.Ю. Методичні рекомендації та завдання з проведення практичних занять з української мови (за проф.. 
спрямуванням) для студентів всіх спеціальностей III курсу. – Одеса: ОАДК ОНПУ. – 2016. 
8.Котлік М.Ю.Методична розробка: «Диво від Павла Загребельного».- Одеса: ОАДК ОНПУ. – 2016. – 59 с. 

Ковальова 
Світлана 
Іванівна 

 

10 2011-2013 рр. – Голова циклової комісії іноземних мов ОАДК ОНПУ 
14 1 2011-Українчиш-суржик української та англійської мови 

2 2012-Самостійна робота з предмету «Іноземна мова за професійним спрямуванням» призначено для практичних 
занять самостійної роботи студентів технічних спеціальностей усіх відділень коледжу – денна форма навчання 
Одеса, ОАДК ОНПУ,-2012 р.-56 с. електронний ресурс 
3 Методрозробка «Система видів,спрямованих на розвиток навичок аудіювання для студентів усіх 
спеціальностей».-Одеса ОНПУ, 2012 р.-17 с. 
4 Методичні рекомендації до вивчення граматичної теми «Past Simple» для студентів 1 курсів усіх спеціальностей-
2013-26с . 
5 Методична розробка «Узгодження часів та вживання умовних речень в англійській мові» для студентів 2-3 
курсів усіх спеціальностей. Одеса, ОАДК ОНПУ, 2013-22 с. 
6 Методичні вказівки до вивчення теми : «Навколишнє середовище. Загроза планети Земля» для студентів 1 курсів 
усіх спеціальностей-ОАДК 2014,-20 с. 
7 Метрозробка «Україна-єдина країна» для студентів 1-х курсів усіх спеціальностей ОАДК ОНПУ, 2014-22 с. 
8 Метрозробка «Використання прислів'я» та приказок на заняттях з англ. Мови для студентів 1-3 курсів усіх 



спеціальностей, ОАДК ОНПУ 2014-20 с. 
9 Метрозробка «Транспортні засоби. Історія та сучасність». Завдання для самостійної роботи з предмету «Іноземна 
мова за проф. спрямуванням» для студентів спеціальності «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 
будівельних, дорожніх машин і обладення», ОАДК ОНПУ, 2014 р.-95 с. 
10 Меторозробка відкритого заняття з предмету «Іноземна мова» на тему «Життя молоді. Молодіжна культура» 
для студентів усіх спеціальностей (3 курс) ОАДК ОНПУ, 2015 р-20 с. 
11 Метрозробка «професія та майбутня професія» для студентів 3 курсів усіх спеціальностей ОАДК ОНПУ, 2015 
р.-25 с. 
12 Метрозробка «Зв'язок викладання англ. Мови зі спеціальністю «Бухгалтерський облік»» для студентів 3 к. 
спеціальності Бух облік та аудит; 2016р-20 с. 

16 1. 2011-2015 рр.-Робота у складі організаційного комітету викладачів іноземних мов обласного 
метооб'єднання м.Одеси та жюри студентських олімпіад з іноземної мови. Керівництво студентами, які зайняли 1-
3 місця в обласних олімпіадах з іноземної мови. 
2. 2012 р.-Перевірка роботи циклової комісії іноземних мов педагогічного коледжу м. Балта у складі 
викладачів облметодоб'єднання. 
3. 2014 р.- Перевірка роботи циклової комісії іноземних мов медичного коледжу м. Котовська у складі 
викладачів облметодоб'єднання м.Одеси. 

Язаджи 
Людмила 
Василівна 

2 1. Участь у конкурсі « Вчитель року» (зайняла ІІ місце) 
2.Участь у конференції ( вересень 2016 р) 
3.Участь у I Международная научно-практическая конференция «Организация и безопасность дорожного 
движения в Одессе и Одесской области» 2016 
4.Переклад статтей з української мова на англійську мову: « ANALYSIS OF CAPACITY OF THE ROAD 
NETWORK», «ORGANIZATION OF PASSENGER TRANSPORTATION VNUTREN BUS ROUTES FOR GENERAL 
USE AT THE PRESENT STAGE», « MAIN MODERN PROGRAMS OF SIMULATION MODELING OF TRAFFIC 
FLOWS. The USE of OmniTRANS IN STUDYING», «The improvement of the transport system of Odessa city» 
5.Переклад статтей з англійську мови на українську мову: «Building a traffic model for urban mobility planning for the 
Odessa city centre», «ORGANIZATION AND SAFETY TRAFFIC IN ODESSA AND ODESSA REGION Sustainable 
and smart approaches to urban traffic», « City Logistics : Freight and the City» 

14 1 Язаджи Л.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи. Напрями підготовки: 050503 – 
машинобудування, 070106 - автомобільний транспорт. Спеціальності:  5.05050307 - виробництво автомобілів і 
тракторів; 5.07010602 - обслуговування та ремонт автомобілів і  двигунів. - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2012. – 55 с. 
2 Язаджи Л.В. Методичні рекомендації до вивчення граматичної теми “PAST SIMPLE”для студентів І  курсів 
денного відділення усіх спеціальностей – Одеса: ОАДК ОНПУ, 2013. – 26 с.  
3 Язаджи Л.В. Методичні рекомендації до вивчення граматичної теми  часи групи  PRESENT для студентів І-ІІ  
курси денного відділення усіх спеціальностей.- Одеса: ОАДК ОНПУ, 2014. – 49 с.  
4 Язаджи Л.В Сучасне автомобілебудування.Навчальний посібник з англійської мови для спеціальностей 
5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів; 5. 07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів - 



Одеса: ОАДК ОНПУ, 2014. – 98 с.  
5 Язаджи Л.В. Збірник текстів для самостійного читання студентів « Із історії європейського 
автомобілебудування»//для спеціальностей 5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів; 5. 07010602 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2015. – 41 с.  
6 Язаджи Л.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи. Напрям підготовки 050702 — 
електромеханіка. Спеціальність 5.05070205 – обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і двигунів 
- Одеса: ОАДК ОНПУ, 2015. –159 с.  
7 Язаджи Л.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи напрям підготовки  6.050502 – Інженерна 
механіка. Спеціальність  5.05050201 –  Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств 
машинобудування.  - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2016. – 140 с. 

Скринник 
Іван 

Михайлович 
 

2 1.Дмитришин Д.В., Скринник І.М. Перемішування, як спосіб управління хаосом // Інформатика та математичні 
методи моделювання Том 6 №1,2016 р.Одеса-100 с.,іл.. с.11-18;  
2. Скринник І.М. Перемішування та цикли у нелінійних дискретних системах з хаотичною динамікою // 
Інформатика та математичні методи моделювання Том 6 №2,2016 р.Одеса-100 с.,іл.. с.164-173; 

14 1.Скринник І.М. Методичний посібник «Активізація навчального процесу під час викладання фізики». 2011. 
2. Скринник І.М. Методичний посібник «Сучасні методи активізації пізнавальної діяльності студентів». 2011. 
3. Скринник А.І. Методичний посібник «Методи розв’язування задач до модульних контрольних з загальної 
фізики 2 курсу». 2012. 
4. Скринник А.І. Методичний посібник «Методичні вказівки по проведенню лабораторних занять з фізики 
шкільний курс». 2012. 
5. Скринник А.І. Методичний посібник «Завдання для проведення модульних контрольних робіт з загальної 
фізики». 2013. 
5. Скринник А.І. Методичний посібник «Методичний посібник до відкритого виховного заходу День Валентина». 
2013. 
6. Скринник А.І. Методичний посібник «Методичний посібник до відкритого виховного заходу Вертеп». 2014 
7. Скринник А.І. Методичний посібник «Завдання для тематичних контрольних робіт шкільного курсу фізики». 
2014 
8. Скринник А.І. Методичний посібник «Методичні вказівки по проведенню лабораторних занять  з загальної 
фізики 2 курсу». 2015. 

Лознікова 
Лариса 

Петрівна 
 

2 1.Лознікова Л.П.  Особливості оволодіння педагогічною майстерністю викладачами-початківцями// Становлення особистості 
професіонала: перспективи розвитку: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 лютого 2013р. Одеса, 
Міжнародний гуманітарний університет – 314с. 

14 1 Лознікова Л.П. Вища математика. Практикум.- Одеса; 2012-95с. 
2 Лознікова Л.П.  Лекції з вищої математики для студентів спец. « Організація перевезень і управління на автотранспорті». – 
Одеса: ОАДК ОНПУ, 2016.- 74с.- Електронний ресурс. 
3 Лознікова Л.П.  Сам остійна робота з вищої математики для студентів спец. « Організація перевезень і управління на 
автотранспорті».- Одеса: ОАДК ОНПУ, 2015. -40 с. – Електронний ресурс. 
4 Лознікова Л.П.   Практичні заняття з вищої математики для студентів спец. « Організація перевезень і управління на 



автотранспорті».- Одеса: ОАДК ОНПУ, 2016. -78 с. – Електронний ресурс. 
5 Лознікова Л.П.  Тематичний контроль якості знань студентів з вищої математики – Одеса: ОАДК ОНПУ, 2014.- 40с.- 
Електронний ресурс. 
6 Лознікова Л.П.  Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з вищої математики. Розділ 
« Комплексні числа». – Одеса; ОАДК ОНПУ, 2016.- 16с.- Електронний ресурс.14.7 Лознікова Л.П.   Методичні вказівки до 
практичних занять з вищої математики. Розділ « Криві другого порядку»,2017. -16с.- Електронний ресурс. 

16 голова  організаційного комітету І етепу студентських олімпіад 
Гонімар 

Валентина 
Іванівна 

 

14 1  Гонімар В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика». 
2  Гонімар В.І. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Інформатика». І курс- 
Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2013 р. – 84 с. 
3  Гонімар В.І. Методичні вказівки до практичних робіт  з дисципліни «Інформатика». І курс- Одеса:ОАДК  
ОНПУ, 2014 р. – 65 с. 
4  Гонімар В.І. Методичні вказівки до практичних робіт  з дисципліни «Інформатика». І курс- Одеса:ОАДК  
ОНПУ, 2014 р. – 65 с. 
5 Гонімар В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Обчислювальна техніка».Спеціальності 5.07010602 обслуговування 
та ремонт автомобілів і двигунів, Одеса:ОАДК  ОНПУ-2016р 
6  Гонімар В.І. Методичні вказівки до лабораторних  робіт  з дисципліни «Обчислювальна техніка», частина І 
(Microsoft Word),   ІІ курс - Спеціальності 5.07010602 обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, 
Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2014 р. – 38 с. 
7  Гонімар В.І. Методичні вказівки до лабораторних  робіт  з дисципліни «Обчислювальна техніка», частина ІІ 
(Microsoft Excel),   ІІ курс - Спеціальності 5.07010602 обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, 
Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2014 р. – 51 с. 
8  Гонімар В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерна  техніка та програмування»,   ІІ курс  -  спеціальність: 
5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування  автомобілів і двигунів, Одеса:ОАДК  ОНПУ- 2015р 
9 Гонімар В.І. Лабораторні  роботи по MS Visio_2007. З дисципліни «Комп’ютерна  техніка та програмування»,   ІІ  
курс  -  спеціальність: 5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування  автомобілів і двигунів, 
Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2015 р. – 46 с. 
10  Гонімар В.І. Методичні вказівки для виконання практики використання комп’ютерної та мікропроцесорної 
техніки  ІІ курс за напрямом підготовки 070106 автомобільний транспорт, спеціальності 5.05070205  , 
обслуговування та ремонт електроустаткування  автомобілів і двигунів , Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2015 р. – 35 с. 
11  Гонімар В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи та технології на підприємстві»,   ІV курс  -  
спеціальність: 5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування  автомобілів і двигунів, Спеціальності 
5.07010602 обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, 5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів, 
Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2015 р 
12  Гонімар В.І Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології на 
підприємстві» частина І(Microsoft Excel),   ІV курс  -  Спеціальності 5.07010602 обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів, 5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів, Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2013 р -26с 



13  Гонімар В.І Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології на 
підприємстві» частина І(Microsoft Access),   ІV курс  -  Спеціальності 5.07010602 обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів, 5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів, Обслуговування та ремонт 
електроустаткування  автомобілів і двигунів, Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2013 р -51с 
14  Гонімар В.І Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології на 
підприємстві», лабораторний практикум MatCad 2014,   ІV курс- Обслуговування та ремонт електроустаткування  
автомобілів і двигунів  Одеса:ОАДК  ОНПУ, 2015 р -11с 

16 1 2013-2014.р 1 місце на конкурсі - огляді кабінетів інформатики Одеси та Одеської обл. 
2 2015-2016 н.р. ІІІ місце в олімпіаді з інформатики Одеси та Одеської обл.(ст. Дімітров В. гр. 10-ТОЕ) 
3 2013-2014н.р член журі огляду кабінетів інформатики Одеси та Одеської обл. 
4  2014-2015н.р член журі олімпіади з інформатики Одеси та Одеської обл.. 
5  2015-2016н.р член журі олімпіади з інформатики Одеси та Одеської обл. 

Катана 
Ольга 

Олександрівна 

2 1.Катана О.О. Закон збереження енергії з точки зору науки та життя. Методичний посібник до позакласного 
виховного заходу 2012-  журнал «Фахівець» № 1(1)  січень 2012. 
2.Катана О.О., Тихоненко І.В. Мультимедійна дошка як синтезуючий навчальний засіб у міжпредметному 
навчанні / Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованному суспільстві. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції – Миколаїв;ОІППО,.2015-с 78-82 
3. Катана О.О. Втілення  інноваційних технологій у  навчально – виховний процес // Наша школа. Науково-
методичний журнал. – Одеса: Одеський інститут удосконаленя вчителів, 2011. - № 1. – С. 

3 1.Мироненко С.В., Катана О.О.. Автомобільні експлуатаційні матеріали: навчальний посібник/ С.В. Мироненко. – 
Одеса.: Бавха, 2015.-160с., іл- 
2. Мироненко С.В., Катана О.О.. Автомобільні експлуатаційні матеріали: навчальний посібник/ С.В. Мироненко. – 
Одеса.: Бавха, 2015.-160с., іл (електронна версія, 2016) 

7 1.Участник комісії у ЗНО з хімії м. Кіровоград 2012р (командирована за рекомендацією МОН та внз I-II рівнів 
акредитації Одеської області) 

10 1.Голова Циклової  комісії природничих дисциплін ОАДК 
2. Розробка та ведення сайту ОАДК. 

14 1.Катана О.О. Автомобільні експлуатаційні матеріали: підручник/О.О. Катана.- Одеса: Атланта, 2011-128с.,іл 
2.Катана М.Ф., Катана О.О. Автомобілі. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних та самостійних 
робіт: навчальний посібник - Одеса.: Атланта ВОІ СОІУ, 2013.-221с., іл 
3. Катана М.Ф., Катана О.О. Двигуни автомобілів і тракторів. Методичні вказівки до виконання лабораторно-
практичних та самостійних робіт: навчальний посібник - Одеса.: Друкарня Копірка, 2014.-98с., іл 
4. Катана О.О. Робочий зошит до лабораторних та практичних робіт з предмету Хімія 1 курс-Одеса.: Друкарня 
Копірка, 2014.-52с., іл  
5. Катана О.О. Робочий зошит до лабораторних та практичних робіт з предмету Хімія 2 курс-Одеса.: Друкарня 
Копірка, 2014.-64с., іл – 
6. Катана О.О. Робочий зошит до лабораторних та практичних робіт з предмету Автомобільні експлуатаційні 



матеріали 3 курс -Одеса.: Друкарня Копірка, 2014.-56с., іл  
7. Катана О.О. Робочий зошит до лабораторних та практичних робіт з предмету Біологія 1 курс-Одеса.: Друкарня 
Копірка, 2014.-52с., іл 
8. Катана О.О. Автомобільні експлуатаційні матеріали Електронний навчальний комплекс у програмі «Меню» для 
дистанційного навчання 
9. Катана О.О. Методичний посібник для виконання практичних робіт з курсу Екологія. Інтегрований курс/ 
Сучасні педагогічні технології навчання. Матеріали конкурсу  на кращу методичну роботу  з питань організації 
навчально-виховного процесу серед внз I-II рівнів акредитації Одеської області-Одеса, 2014 (2 місце, грамота) 
10. Катана О.О. Мультимедійна дошка як синтезуючий засіб навчання Методичний посібник/ Дослід 
впровадження інноваційних технологій навчання. Матеріали конкурсу  на кращу методичну роботу  з питань 
організації навчально-виховного процесу серед внз I-II рівнів акредитації Одеської області-Одеса, 2015 (2 місце, 
грамота) 
11. Катана О.О. Втілення інноваційних технологій при викладанні предметів природничого циклу. Методичний 
посібник/ Методика організації та проведення занять, підготовки курсового проектування, практичної роботи. 
Матеріали конкурсу  на кращу методичну роботу  з питань організації навчально-виховного процесу серед внз I-II 
рівнів акредитації Одеської області-Одеса, 2013 (2 місце, грамота) 
12.Катана О.О. Біохімія та інформаційні технології в сучасному суспільстві. Матеріали міжвузівської науково-
освітньої студентської конференції-Одеса ОФЕК КНТЕУ, 2016-с18-28 
13.Катана О.О. Відеолекції, відеолабораторні работи  з предметів Хімія, Біологія, автомобільні експлуатаційні 
матеріали (2008-2015рр) на авторському сайті хімії та біології Иволга, Ютьюбі та інших інет-ресурсах для 
дистанційного навчання (90 авторських відео) 
14. Катана О.О. Прикладна хімія/ Електронний підручник-Одеса 2016-130. С іл.. 
15. Катана  М.Ф. Катана О.О. Конструкція, теорія і основи розрахунків автомобілів і тракторів.   Методичні 
вказівки до виконання лабораторних робіт/ Електронний посібник для дистанційного навчання-Одеса 2016-150 с 
.іл 
16. Катана О.О. Естафета Знань-Інтелектуальний марафон циклу природничих наук. Методичний посібник для 
проведення позакласних виховних заходів-Одеса.: Друкарня Копірка, 2016.-32с., іл 

16 1.Організація та проведення навчально- методичної семінару для слухачів курсів підвищення кваліфікації 
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів «Мультимедійна дошка як синтезуючий  технічний засіб 
навчання» (відкрите засідання гуртків природничого циклу)-ОАДК, 2015 
2.Призові місця на обласних олімпіадах з хімії 
3.Катана О.О. Біохімія та інформаційні технології в сучасному суспільстві. Матеріали міжвузівської науково-
освітньої студентської конференції-Одеса ОФЕК КНТЕУ, 2016-с18-28 (студенти Забродна І., Кузнецова К) 

Чернега 
Тетяна 

Петрівна 
 

14 1 Чернега Т.П. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерно-комп’ютерна графіка» для студентів денного відділення 
всіх спеціальностей. Одеса:ОАДК ОНПУ, 2012 р.-146 с.  
2 Чернега Т.П. Комплексна контрольна робота з «Інженерно-комп’ютерної графіки» для студентів денного 
відділення всіх спеціальностей. Одеса:ОАДК ОНПУ, 2015 р.-46 с.  



3 Чернега Т.П. Модульна контрольна робота з «Інженерно-комп’ютерної графіки» для студентів денного 
відділення всіх спеціальностей. Одеса:ОАДК ОНПУ, 2015 р.-74 с.  
4 Чернега Т.П. Методичний посібник з організації самостійної роботи студентів з курсу “ Інженерно-комп’ютерна 
графіка ” О.: АО Бахва, 2014.-  49 с.  
5  Чернега Т.П. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Інженерно-комп’ютерна графіка» для студентів 
усіх спеціальностей. - ОАДК ОНПУ, 2012 р.-146 с.  
6 Чернега Т.П. Тестовий контроль знань з предмету  “ Інженерно-комп’ютерна графіка ” 
спеціальності:   5.05050301 - “Інструментальне виробництво”    5.05050307 - “Виробництво автомобілів та 
тракторів”   5.07010602- “Технічне обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів ”   5.05070205- 
“Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів ” О.: АО Бахва, 2014.-  70  с.  

Білоног 
Ганна  

Володимирівна 

2 1.Білоног Г.В., Перезва О.В. Педагогічна риторика як засіб та система поглиблення системи виховання. //  
Філологічні науки: Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови 
та літератури. - Львів: ГО Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2013. - 112 с. - С. 54. 

14 1. Методичні вказівки до практичних занять за темою «Читання та деталювання складального креслення» для 
студентів усіх спеціальностей. - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2016. – 14 с. – Електронний ресурс. 
2. Методичні вказівки до практичних занять за темою «Складальне креслення та креслення загального виду» для 
студентів усіх спеціальностей. - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2016. – 20 с. – Електронний ресурс. 
3. Універсальній комп’ютерний тестовий комплекс УТК1.60 за темами програми для студентів всіх спеціальностей 
- Одеса: ОАДК ОНПУ, 2015. – Електронний ресурс 
4. Методичні вказівки до практичних занять за темою «Тіло зрізане» для студентів усіх спеціальностей. - Одеса: 
ОАДК ОНПУ, 2011. – 24 с. – Електронний ресурс. 
5. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Нарисна геометрія, інженерна графіка та комп’ютерна 
графіка». Напрям підготовки – 050502 «Інженерна механіка», спеціальність - 5.05050204                     «Експлуатація 
та ремонт підйомно- транспортних, будівельних   і дорожніх машин і обладнання» - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2011. – 
41 с. – Електронний ресурс. 
6. Методичні вказівки до оформлення  дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Одеса: 
ОАДК ОНПУ, 2011. – 54 с. – Електронний ресурс. 
7. Методичні вказівки до проведення  інтегрованого заняття  на тему: «Творчі презентації у сучасній професійній 
кар’єрі».Напрям підготовки 070101 – «Транспортні і технології (за видами транспорту)» // Белоног Г.В., Дойкова 
В.І., Перезва О.В.  - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2011. – 45 с. – Електронний ресурс. 
8.  Навчальний посібник «Геометричне креслення» для студентів вищих навчальних закладів - Одеса: ОАДК 
ОНПУ, 2011. – 50 с. – Електронний ресурс. 
9 Методичні вказівки до проведення  виховного заходу на тему: «Проблеми сучасної сім'ї» // Белоног Г.В., 
Тарутина О.Б.  - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2011. – 22 с. – Електронний ресурс. 
10 ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «Тиждень творчості молодих викладачів» // Белоног Г.В., Дойкова 
В.І., Лознікова Л.П.     - Одеса: ОАДК ОНПУ, 2011. – 19 с. – російською мовою - Електронний ресурс. 

Мироненко  1 1.International scientific journal . Machines.Technologies. Materials. Year X, Issue 4/2016, ISSN 1313-0226. Bulgaria, 



Сергій 
Володимирович 

Sofia, s.46-50 
2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 

загальною кількістю 18 досягнень: 
1.Исследование устраняемости трещин на асфальтобетонном покрытии. Інформаційні технології в освіті, науці та 
виробництві. Збірник наукових праць. Випуск 3 (4) 2013 Одеса,Наука і техніка ,2013 Вип.3(4) – О.:АО Бахва, 2013. 
-310 с., ISBN 2307-47521 
2. Анализ влияния аварийности в Украине на общую тенденцию дорожно-транспортной ситуации, Інформаційні 
технології в освіті, науці та виробництві. Збірник наукових праць. Випуск 3 (4) Одеса. Наука і 
техніка.2013.Вип.3(4) – О.: АО Бахва, 2013. -310 с. ISBN 2307-4752 
3. Влияние транспорта на состояние дорог. Праці ОНПУ, Випуск 56(108) О.:АО Бахва 2013,340 с. Ст. 74-78 
4. Дослідження конструктивної безпеки транспортних засобів. Праці ОНПУ Випуск 57(109)-О.:АО Бахва 2013 373 
с. .стр. 117-124. 
5. Вивчення застосування телематичних систем на транспорті у містах. Одеса, 2013 АО Бахва-с.128-135 
6. Дослідження впливу транспорту на стан доріг. 2013 АО Бахва.с. 147-154. 
7. Исследование влияния показателей качества бензина на экологию и соответствие их европейским нормам. 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Збірник наукових праць. Випуск 3 (4) Одеса Наука і техніка  
2013 Вип.3(4) – О.:АО Бахва, 2013. -310 с. 
8. Визуальная оценка состояния мостов Одессы Вісник Одеської державної Академії будівництва та архітектури 
Випуск 51Одеса Зовнішрекламсервіс 2013. с. 59-65 
9. «Опыт работы с телематическими системами за рубежом. Перспективы его использования в Украине». Вестник 
ХНАДУ Сборник научных трудов. Выпуск 60 Харьков  Издательство ХНАДУ 2013. с.154-158 . 
10. Управління якістю тепловізійних зображень. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-
2014) Сьома міжнародна науково практична конференція 19-20 травня 2014 р. Київ, Україна С. 148-150 
11. «Асфальтобетон на модифікованому бітумі». Вісник Одеської державної Академії будівництва та архітектури. 
Випуск 57 Зовнішрекламсервіс. 2015.-с. 284-292. 
12. «Морфология разряда в межелектродном промежутке в жидкости». Київ 2015.с.4-5 
13. Внутренняя  энергия плазмы в канале разряда межэлектродного промежутка в жидкости. Київ 2015. С.244-247 
14. Безпека руху та захист мостів від поверхневої води. Вісник ХНАДУ 2015. с.146-150. 
15. Анализ системы управления транспортными потоками в городских сетях. Вестник ХНАДУ Сборник научных 
трудов. Выпуск 38, 2016 р. 
16. S.V. Myronenko, A.S. Wenger, S.V. Atmazhov. Capacity analysis of the street and road network of modern regional 
center. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi: Scientific, science and technology collected articles. — Оdesa, 2016. 
— Issue 3(50). -73 p.  
17. S.V. Myronenko, D. Gillis. Modelling of road traffic for traffic flow optimization of modern regional center as an 
example of Odessa. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi: Scientific, science and technology collected articles. — 
Оdesa, 2016. — Issue 3(50).- 73p.  
18.  Трещины та одесских дорогах. Вісник державної академії будівництва та архітектури. Частина 2. Випуск 



№50.-О.:Зовнішрекламсервіс, 2013.-300 с. ст.. 99-10 
3 1.Технологія виробництва автомобілів і тракторів». Дипломне проектування.,С.В. Мироненко, ., Г.П. Зайцева, А.В. 

Гончарова. Навчальний посібник Одеса, Наука і техніка, 2014 -412 с. ISBN 978-966-1552-52-3, 412 с. 
2.Автомобільні експлуатаційні матеріали. Навчальний посібник.  С.В. Мироненко, О.О Катана,  Одеса, Бахва, 2015 
р., ISBN 978-966-8783-53-1 160 с. 

5 Сертифікат участі  в проекті.«Професійна підготовка для української галузі будівництва», 31.10.14 р. , коледж 
будівництва, м.Франкфурт на Одері, Німеччина 

7 Керівник  робочої групи з  розробки Галузевого стандарт ОКХ, ОПП, Засоби діагностики за спеціальністю: 
5.05050307 “ Виробництво автомобілів і тракторів ”. 

10 Директор Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ 
11 Голова атестаційної комісії викладачів 1 рівня – ОАДК ОНПУ 
14 1. Конспект лекций по дисциплине «Основы метрологического обеспечения».-Одеса.: ОНПУ, 2011.-212 с. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи метрологічного забезпечення» .-
Одеса.: ОНПУ, 2011.-76 с. 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація і сертифікація продукції та технологічних процесів» для 
студенів фаху 7.05100201 «Метрологічне забезпечення випробування та якості продукції».-Одеса.: ОНПУ, 2012.-
50 с. 
4. Методическое пособие для дипломного и курсового проектирования специальностей 5.07010102 Организация 
перевозок и управление на автотранспорте 5.07010301 «Организация и регулирование дорожного движения» 
отрасли 0701 «Транспорт и транспортная инфраструктура». Одесса, АО Бахва 2013.-75 с. 
5. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму 6.051002 – метрологія, 
стандартизація та сертифікація.  Одеса: ОНПУ, 2013. - 21 с 
6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в галузі" для 
студентів фаху 7.091302. Одеса: ОНПУ, 2014. -    19 с.   
7. Методичні вказівки для підготовки студентів для виконання обов язкової контрольної роботи №2  з дисципліни 
«Стандартизація допуски та посадки» для студентів спеціальності 5.05050301 виробництво автомобілів і тракторів. 
Одеса, ОАДК ОНПУ, 2016 р.- 74 с. 

Юдіна 
Людмила 
Павлівна 

 

9 ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2015 р. (Дерлі О.) 
10 Голова циклової комісії матиматичних дисциплін (2010-2017) 
14 1.Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Вища 

математика» на тему «Комплексні числа» для студентів напряму підготовки 030509 – «Облік ті аудит», 030504 – 
«Економіка  підприємства» галузь знань – економіка та підприємства, спеціальності 5.03050901 -«Облік ті аудит», 
5..03050401 – «Економіка  підприємства» / Укл. Юдіна Л.П. – Одеса, ОАДК ОНПУ, 2012. – 14с. 
2. Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Вища 
математика» на тему «Вступ до математичного аналізу» для студентів напряму підготовки 030509 – «Облік ті 
аудит», 030504 – «Економіка  підприємства» галузь знань – економіка та підприємства, спеціальності 5.03050901 -
«Облік ті аудит», 5..03050401 – «Економіка  підприємства» / Укл. Юдіна Л.П. – Одеса, ОАДК ОНПУ, 2012. – 46с. 



3. Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Вища 
математика» на тему «Диференціальні рівняння» для студентів напряму підготовки 030509 – «Облік ті аудит», 
030504 – «Економіка  підприємства» галузь знань – економіка та підприємства, спеціальності 5.03050901 -«Облік ті 
аудит», 5..03050401 – «Економіка  підприємства» / Укл. Юдіна Л.П. – Одеса, ОАДК ОНПУ, 2013. – 26с. 
4.Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Вища 
математика» на тему «Ряди» для студентів напряму підготовки 030509 – «Облік ті аудит», 030504 – «Економіка  
підприємства» галузь знань – економіка та підприємства, спеціальності 5.03050901 -«Облік ті аудит», 5..03050401 – 
«Економіка  підприємства» / Укл. Юдіна Л.П. – Одеса, ОАДК ОНПУ, 2013. – 20с. 
5. Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Вища 
математика» на тему «Диференціальні числення» для студентів напряму підготовки 030509 – «Облік ті аудит», 
030504 – «Економіка  підприємства» галузь знань – економіка та підприємства, спеціальності 5.03050901 -«Облік ті 
аудит», 5..03050401 – «Економіка  підприємства» / Укл. Юдіна Л.П. – Одеса, ОАДК ОНПУ, 2014. – 50с. 
6. Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Вища 
математика» на тему «Інтегральні числення» для студентів напряму підготовки 030509 – «Облік ті аудит», 030504 – 
«Економіка  підприємства» галузь знань – економіка та підприємства, спеціальності 5.03050901 -«Облік ті аудит», 
5..03050401 – «Економіка  підприємства» / Укл. Юдіна Л.П. – Одеса, ОАДК ОНПУ, 2016. – 27с. 

16 Робота у складі  жюрі Обласної олімпіади з математики, 2016р.: 
І місце - Дерлі О., 2015р 
ІІ місце – Баліцька К., 2016р 

Омельчук 
Лариса 

Петрівна 

14 1. Омельчук Л.П Конспект лекцій з дисципліни "Основи охорони праці " для студентів спеціальностей : 
експлуатація та ремонт підійомно-транспортних,будівельних машині обладнення  , організація та регулювання 
дорожнього руху. Рівень підготовки - бакалавр . Галузь- 13 "Механічна інженерія" 27"транспорт" . - Одеса ОАДК 
ОНПУ 2015р . 
2.Омельчук Л.П Конспект лекцій з дисципліни "БЖД" для студентів спеціальностей : виробництво автомобілів і 
тракторів , инструментальне виробництво , обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ,експлуатація та 
ремонт підійомно-транспортних,будівельних машині обладнення  , організація та регулювання дорожнього руху. 
Рівень підготовки - бакалавр . Галузь - 13"механічна інженерія" , 13"механічна інженерія" ,27"транспорт" - 
Одесса.: ОАДК ОНПУ 2014р. 
3. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "БЖД" //Омелчук Л.П , Сичова АМ - Одеса: ОАДК ОНПУ 
2015. 
4. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Основи охорони праці" //Омельчук Л,П -Одеса : ОАДК 
ОНПУ -2015 
5Посібник самостійної роботи з предмету "БЖД" //Омельчук Л,П - Одеса:ОАДК ОНПУ 2015р 
6. Посібник сомостійної роботи з предмету " Основи охорони праці" //Омельчук Л,П -Одеса: ОАДК ОНПУ ,2015 
7.Модульна контрольна робота "БЖД"//Омельчук Л.П -Одеса : ОАДК ОНПУ,20 15 
8.Модульна контрольна робота "основи охорони праці"//Омельчук Л.П -Одеса : ОАДК ОНПУ,2015  

Перезва 2 1. Башкатова П.Б., Перезва О.В. Особливості  управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.//  



Олена 
Володимирівна 

Теорія і практика стратегічного управління в галузі освіти: Матеріали студентського міжнародного науково-
практичного семінару/ – Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2011. -  92 с. – С. 5-7. 
2. Білоног Г.В., Перезва О.В. Педагогічна риторика як засіб та система поглиблення системи виховання. //  
Філологічні науки: Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови 
та літератури. - Львів: ГО Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2013. - 112 с. - С. 54. 

14 1  Конспект лекцій до проведення  лекційних занять з предмету: «Інформатика» //Укладачі: О.В.Перезва, 
Д.В.Рогачко - Одеса: Одеський автомобільно - дорожній коледж  ОНПУ, 2011.- 44 стор. - українська мова 
2 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з предмету: «Інформатика»  1-х курсів.//Конспект лекцій 
до проведення  лекційних занять з предмету: «Інформатика» Укладачі: О.В.Перезва, Д.В. Рогачко - Одеса: 
Одеський автомобільно - дорожній коледж  ОНПУ, 2011.- 146 стор. - українська мова 
3 Методичні  вказівки до проведення  інтегрованого заняття «Особливості використання інформаційно-
комунікаційних технологій за допомогою програми Microsoft PowerPoint для розвитку та вдосконаленню 
професійних навичок майбутнього спеціаліста» //Укладачі: О.В. Перезва, Г.В. Білоног. - Одеса: Одеський 
автомобільно - дорожній коледж  ОНПУ, 2011.- 44 стор. - українська мова 
4 Комплект методичних  вказівок для виконання практичних робіт з предмету: «Інформатика» //Укладачі: 
О.В.Перезва, Д.В. Рогачко. - Одеса: Одеський автомобільно - дорожній коледж  ОНПУ, 2012.- 156 стор. - 
українська мова 
5 Методичні  вказівки до проведення  лекційного заняття за темою: «Створення й показ комп’ютерних 
презентацій» //Укладач: О.В. Перезва  -  викладач першої категорії, Одеса: Одеський автомобільно - дорожній 
коледж  ОНПУ, 2012.- 44 стор. - українська мова 
6 Конспект лекцій до проведення  лекційних занять з предмету: «Основи комп’ютерної техніки», «Обчислювальна 
техніка»//Укладачі: О.В.Перезва, викладач  першої категорії,  В.П. Халипенко, викладач другої категорії - Одеса: 
Одеський автомобільно - дорожній коледж  ОНПУ, 2013.-   стор. - українська мова 
7 Коспект лекцій до проведення  лекційних занять з предмету: «Інформатика» для студентів ІІI-го курсу 
(відділення довузівської підготовки) Укладач: О.В.Перезва, - Одеса:Одеський автомобільно - дорожній коледж  
ОНПУ, 2014.- 192 стор. - українська мова 
8 Методичні  вказівки до проведення  інтегрованого заняття за темою: «Побудова початкового опорного плану 
транспортної задачі методом мінімального елемента. Дослідження плану транспортної задачі на оптимальність. 
Перехід до іншого опорного плану транспортної задачі. Розв'язання транспортної задачі  за допомогою програми 
Microsoft Excel»/Укладачі: М.В. Велієва, О.В.Перезва. - Одеса: Одеський автомобільно - дорожній коледж  ОНПУ, 
2015.- 32 стор. - українська мова 
9 Конспект лекцій до проведення  лекційних занять з предмету: «Інформатика і комп’ютерна техніка» для 
студентів ІI-го курсу за спеціальністю: «5.03060102 – Організація обслуговування на транспорті»  (40 годин) 
Укладач: О.В.Перезва, викладач  вищої категорії - Одеса: Одеський автомобільно-дорожній коледж  ОНПУ, 2016.- 
105  стор. - українська мова 
10 Конспект лекцій до проведення  лекційних занять з предмету: «Комп’ютерна техніка та інформаційні 
технології» для студентів ІІI-го курсу за спеціальністю: «5.07010102 – Організація перевезень і управління на 



автотранспорті»  (34 години)//Укладач: О.В.Перезва, викладач  вищої категорії - Одеса: Одеський автомобільно-
дорожній коледж  ОНПУ, 2016.- 55  стор. - українська мова 
11 Конспект лекцій до проведення  лекційних занять з предмету: «Комп’ютерна техніка та програмування» для 
студентів ІІ-го курсу за спеціальністю: «5.07010104 – організація авіаційних перевезень»  (34 години)//Укладач: 
О.В.Перезва, викладач  вищої категорії - Одеса: Одеський автомобільно-дорожній коледж  ОНПУ, 2016.- 72  стор. 
- українська мова 

16 1. 2013 рік, ІІ командне місце в обласній олімпіаді з "Інформатики та комп'ютерної техніки". 
2. ІІІ місце в обласній олімпіаді за напрямом: «Комп’ютерна інженерія». 
1. 2014 рік, І  місце  в обласній олімпіаді з "Інформатики та комп'ютерної техніки". 

Головко 
 Тамара 

Олександрівна 

3 1.Економіка автотранспортного підприємства: навчальний посібник/ Т.О. Головко. – Одеса: «Астропринт»,  2011, -
160 с. 

9 Участь у обласній олімпіаді з економіки: 
- 2011 р Ірина Гуд – індивідуальне друге місце; 
- 2012 р  комондне третє місце; 
- 2013 р  командне друге місце; 
- 2014 р  Богаченко Юля – перше місце; 
- 2015 р  командне третє місце; 
- 2016 р  Закірова Жанна – друге місце. 

14 1.Головко Т.О. Методичні вказівки з дисципліни Планування та організація  діяльності підприємства для 
виконання курсової роботи студентів. Напрям  підготовки – 030504 – економіка підприємства. Спеціальність – 
5.04040401 – економіка підприємства.  Рівень підготовки – молодший спеціаліст. – Одеса:ОАДТ ОНПУ, 2014 р. 
18с. 
2.Головко Т.О. Методичні вказівки з дисципліни Економіка підприємства для виконання практичних робіт. 
Напрям  підготовки – 070101 – транспортні технології. Спеціальність – 5.07010102 – Організація перевезень і 
управління на автотранспорті.  Рівень підготовки – молодший спеціаліст. – Одеса:ОАДТ ОНПУ, 2015 р. 46с. 
3.Головко Т.О. Методичні вказівки з дисципліни Організація та планування роботи підприємства для виконання 
практичних робіт. Напрям  підготовки  Економіка підприємства.  Рівень підготовки – молодший спеціаліст. – 
Одеса:ОАДТ ОНПУ, 2015 р. 46с. 
4.Головко Т.О. Методичні вказівки з дисципліни Економіка підприємства для самостійної роботи студентів. 
Напрям  підготовки – 070101 – транспортні технології. Спеціальність – 5.07010102 – Організація перевезень і 
управління на автотранспорті.  Рівень підготовки – молодший спеціаліст. – Одеса:ОАДТ ОНПУ, 2015 р. 57с. 
5.Головко Т.О. Методичні вказівки з дисципліни Планування та організація  діяльності підприємства для 
виконання практичних  робіт студентів. Напрям  підготовки – 030504 – економіка підприємства. Спеціальність – 
5.04040401 – економіка підприємства.  Рівень підготовки – молодший спеціаліст. – Одеса:ОАДТ ОНПУ, 2016 р. 
79с. 
6.Головко Т.О. Методичні вказівки з дисципліни Організація і планування роботи підприємства для самостійної 
роботи студентів. Напрям  підготовки – 070101 – транспортні технології. Спеціальність – 5.07010102 – Організація 



перевезень і управління на автотранспорті.  Рівень підготовки – молодший спеціаліст. – Одеса:ОАДТ ОНПУ, 2016 
р. 69с. 
7.Головко Т.О. Методичні вказівки з дисципліни Організація і планування роботи підприємства для виконання 
курсової роботи студентів. Напрям  підготовки – 070101 – транспортні технології. Спеціальність – 5.07010102 – 
Організація перевезень і управління на автотранспорті.  Рівень підготовки – молодший спеціаліст. – Одеса:ОАДТ 
ОНПУ, 2016 р. 31с. 

Бєлецька  
Ольга  

Михайлівна 

2 1.Бєлецька О.М. /Розробка методики оцінювання параметрів ДТП, в яких приймають участь двохколісні 
транспортні засоби типу мопеду // О.М. Бєлецька // Збірник «Труды Одесского Политехнического Университета» – 
Одеса: ОНПУ, 2011. 

14 1. Бєлецька О.М. Вступ до спеціальності // Навчальний посібник – Одеса. ВМВ-Типографія, 2011 р. 
2 Бєлецька О.М. Вступ до спеціальності //Навчальний посібник: видання друге доповнене та перероблене – Одеса. 
ВМВ-Типографія, 2012 р. 
3 Бєлецька О.М., Головко Т.О., Бабаєва Л.С., Лапін С.В. Організація і планування автомобільних перевезень. 
Дипломний проект // Методичний посібник - Одеса. ВМВ-Типографія, 2011 р. 
4 Бєлецька О.М., Головко Т.О., Бабаєва Л.С., Лапін С.В. Організація і планування автомобільних перевезень. 
Дипломний проект // Методичний посібник: видання друге доповнене та перероблене. - Одеса. ВМВ-Типографія, 
2013 р.  
5 Бєлецька О.М. Організація пасажирських перевезень // Конспект лекцій - Одеса. ВМВ-Типографія, 2011 р. 
6 Бєлецька О.М. Транспортно-експедиційна робота // Конспект лекцій – Одеса. ВМВ-Типографія, 2013 р. 
7 Бєлецька О.М. Організація автомобільних пасажирських перевезень // Задачник. – Одеса. ВМВ-Типографія, 2014 
р. 

Атмажов 
Станіслав 

Володимирович 

2 1.Мироненко С.В., Венгер А.С., Атмажов С.В./ Аналіз пропускної здатності вулично-дорожньої мережі сучасного 
регіонального центра// С.В. Мироненко, А.С. Венгер, С.В. Атмажов // Праці Одеського політехнічного 
університету: Науковий та науково-виробничий збірник. — Одеса, 2016. — Вип. 3(50). — 73 с. — Мова англ., укр. 
ст. 29-34. 

10 2013-2014рр. Голова Циклової комісії 
13 Патент 95419 UA Україна, МПК F16D 3/56 F16F 15/21/ Динамічний гасник крутильних коливань / співавт. : І. І. 

Сидоренко, С. В. Атмажов (Україна). –  № а 2010 11439 ; заявл. 27.09.2010 ; опубл. 25.07.11, Бюл. № 14. 
14 Атмажов С.В. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «ДВЗ, автомобілі і 

трактори». Спеціальність- 5.05050204.- Одеса: ОАДК ОНПУ, 2014р.- 46с. 
Венгер 
Альбіна 

Сергіївна 

2 1.Мироненко С.В., Венгер А.С., Атмажов С.В./ Аналіз пропускної здатності вулично-дорожньої мережі сучасного 
регіонального центра// С.В. Мироненко, А.С. Венгер, С.В. Атмажов // Праці Одеського політехнічного 
університету: Науковий та науково-виробничий збірник. — Одеса, 2016. — Вип. 3(50). — 73 с. — Мова англ., укр. 
ст. 29-34. 
2. Доповідь . Венгер А.С. Аналіз пропускної здатності вулично-дорожньої мережі сучасного регіонального центра. 
I Международная научно-практическая конференция «Организация и безопасность дорожного движения в Одессе 
и Одесской области» 2016 



14 1.Москаленко А.С. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне планування міст» для студентів спеціальності 
5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і транспортна 
інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2013 р.  
2. Москаленко А.С. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг» 
для студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і 
транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2014 р. 
3. Москаленко А.С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-
експлуатаційні властивості автомобільних доріг» для студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та 
регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2014 р. 
4. Москаленко А.С. Конспект лекцій з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» для студентів 
спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і транспортна 
інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2014 р. 
5. Москаленко А.С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технічні засоби організації 
дорожнього руху» для студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь 
знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2014 р. 
6. Москаленко А.С. Конспект лекцій з дисципліни «Організація дорожнього руху» для студентів спеціальності 
5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і транспортна 
інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2014 р. 
7. Москаленко А.С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація дорожнього 
руху» для студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: 
«Транспорт і транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2014 р. 
8. Венгер А.С. Конспект лекцій з дисципліни «Утримання та ремонт автомобільних доріг і аеродромів» для 
студентів спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів», галузь 
знань: «Будівництво». – Одеса: ОАДК, 2015 р. 
9. Венгер А.С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Утримання та ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів» для студентів спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів», галузь знань: «Будівництво». – Одеса: ОАДК, 2015 р. 
10. Венгер А.С. Методичні вказівки для виконання дипломного проекту «Організація дорожнього руху» для 
студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і 
транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2015 р. – 41 с. 
11. Венгер А.С. Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Організація дорожнього руху» для 
студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і 
транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2015 р. – 68 с. 
12. Венгер А.С. Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Транспортно-експлуатаційні властивості 
автомобільних доріг» для студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», 
галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2015 р. – 72 с. 
13. Венгер А.С. Методичні вказівки для виконання дипломного проекту «Транспортно-експлуатаційні властивості 



автомобільних доріг» для студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», 
галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2016 р. – 62 с. 
14. Венгер А.С. Конспект лекцій з дисципліни «Основи геодезії» для студентів спеціальності 5.07010101 
«Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура». – Одеса: 
ОАДК, 2016 р. 
15. Венгер А.С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи геодезії» для 
студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», галузь знань: «Транспорт і 
транспортна інфраструктура». – Одеса: ОАДК, 2016 р. 

Караяні 
Наталя 

Володимирівна 

14 1. Караяні Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Економічні зв’язки та зовнішньоекономічна діяльність» для 
студентів спеціальності 5.070101  Організація перевезень і управління на  автотранспорті. Напрям підготовки -
0701 Транспорт і транспортна інфраструктура. – Одеса: ОАДК ОНПУ, 2016 р. Електронний ресурс.  
2. Караяні Н.В. Методичні рекомендації для самостійної  роботи з дисципліни «Економічні зв’язки та 
зовнішньоекономічна діяльність» для студентів спеціальності 5.070101  Організація перевезень і управління на  
автотранспорті. Напрям підготовки -0701 Транспорт і транспортна інфраструктура. – Одеса: ОАДК ОНПУ, 2016 р. 
Електронний ресурс.  
3. Караяні Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів спеціальності 
5.070101  Організація перевезень і управління на  автотранспорті. Напрям підготовки -0701 Транспорт і 
транспортна інфраструктура. – Одеса: ОАДК ОНПУ, 2015 р. Електронний ресурс.  
4. Караяні Н.В. Методичні рекомендації для самостійної  роботи з дисципліни «Комерційна робота на транспорті» 
для студентів спеціальності 5.070101  Організація перевезень і управління на  автотранспорті. Напрям підготовки -
0701 Транспорт і транспортна інфраструктура. – Одеса: ОАДК ОНПУ, 2015 р. Електронний ресурс.  

16 Керівництво студентами, які зайняли 1 місце в конкурсі художньої самодіяльності «Студентська весна-2016» серед 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2015-2016 н.р 

Сергєєва  
Надія 

Федорівна 

14 1. Сергєєва Н.Ф. Навчально-практичний посібник з дисципліни «Бухгалтерський облік»  для студентів Галузь 
знань-0305»Економіка та підприємство». Напрям підготовки 030509-облік  і  аудит –Одеса ОАДК ОНПУ 2013р.-
115 с. – електронний ресурс  
2.Сергєєва Н.Ф. Методичні вказівки та завдання для виконання практичних занять  та робочий зошит «Основи 
бухгалтерського обліку та фінансів» для студентів напряму 070101-ранспортні технології.Напрям підготовки-
0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура- Одеса ОАДК ОНПУ 2014р.-37с. - Електронний ресурс   
3.Сергєєва Н.Ф. Конспект лекцій з дисципліни «Облік  і  звітність  у  бюджетних  установах» для студентів Галузь 
знань-0305»Економіка та підприємство». Напрям підготовки 030509-облік  і  аудит –Одеса ОАДК ОНПУ 2015 р. -
167с. Електронний ресурс   
4.Сергєєва Н.Ф. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних 
установах» для студентів Галузь знань-0305»Економіка та підприємство». Напрям підготовки 030509-облік  і  
аудит –Одеса ОАДК ОНПУ 2016 р. -20с. Електронний ресурс   
5.Сергєєва Н.Ф. Методична  розробка Позааудиторного  виховного  заходу, творчій конкурс  «МИС  
БУХГАЛТЕР» Призначено  для студентів усіх спеціальностей - Одеса ОАДК ОНПУ 2016 р. -20с. Електронний 



ресурс   
16 1.Команда ОАДК ОПНУ заняла ІІ місце в Обласній оліипіаді з дисципліни «Бухгалтерський облік» серед студентів 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області.2015р 
2.Команда ОАДК ОПНУ заняла І місце в Обласній оліипіаді з дисципліни «Бухгалтерський облік» серед студентів 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області.2016р 

Гуренко 
Антоніна 

Леонідівна 
 

14 1.Гуренко А.Л. Методичний посібник на тему «Рухливі ігри в підготовчі  частині занять з футболу» Одеса: ОАДК- 
ОНПУ, 2013р.-26с. від 06.02,2013р. 
2.Гуренко А.Л. Конспекти лекцій з дисципліни « Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів ВНЗ I-II рівня 
акредитації всіх спеціальностей. Напрям підготовки –« Футбол».-Одеса: ОАДК- ОНПУ , 2014р.-74с.-від 
02.04.2014р. 
3.Гуренко А.Л. Конспекти лекцій з дисципліни « Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів ВНЗ I-II рівня 
акредитації всіх спеціальностей. Напрям підготовки –« Волейбол».-Одеса: ОАДК- ОНПУ , 2014р.-50с.-від 
11.11.2014р. 
4.Гуренко А.Л. Методична розробка « Комплекси вправ для спеціальної медичної групи» .-Одеса: ОАДК-
ОНПУ,2016 р.-23с.-від 13.01 2016р. 

16 Керівництво гуртком з настільного тенісу та участь в Обласних спортивних іграх ВНЗ I-II рівні акредитації : 
2011р.- 1 місце (юнаки); 
2012р.- 2 місце (юнаки); 
2013р.- 2 місце ( юнаки); 
2015р. -1 місце ( юнаки); 
2016р.- 2місце ( юнаки) та 3 місце( дівчата); 

2. Особи, які працюють за  суміщенням 
Чістякова  

Ірина 
Миколаївна 

1 Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих 
МОН: 
1. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. 
Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. -  С. 319-331. 
2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук'яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у 
різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015. -  
С. 238-249.  
3. «Свой среди чужих, чужой среди своих» — жизнь и деятельность Феофана Прокоповича // SCHOLA-2015: 
Материалы Третьей междун. научн. rонф. «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и учений» 
/ Под ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца. Сост. А. И. Волошин. — М.: Издательство «Политическая 
энциклопедия», 2015. – C. 28-34. 

2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
загальною кількістю п’ять досягнень: 
1. Чістякова І.М. Загадки Сфінкса в реаліях ХХІ століття // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний наук. 
збірник. Вип. 17. Серія: Політологія. – Одеса: Астропринт, 2009. - 0,45 обліково-видавн. листа. 



2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. 
Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. -  С. 319-331. 
3. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук’яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у 
різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015. - 
С. 238-249. 

3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним 
внеском): 
1. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з 
напряму «Менеджмент організацій»: у 2-х т. / Під ред. І.П. Продіуса, Г.А. Дорошук. Т.1. -  Розділ «Підприємницьке 
право» (Сухотеріна Л.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б.). – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148 – 193.  
2. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей  / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М. 
Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН) 
3. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д. 
Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН) 
4. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, 
І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232  
5. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. 
Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p. 

10 Організаційна робота у закладі освіти на посаді керівника кафедри правознавства ОНПУ 
14 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 
1. Методичні вказівки з використання словнику юридичних термінів та понять у самостійній роботі студента з 
дисципліни «Правознавство» / Чабанова К.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3288-РС-2016, 
МВ06986 18.02.2016. – 17 c. 
2. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» / Моісеєва 
Т.М., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3286-РС-2016, МВ06985 18.02.2016. – 30 c. 
3. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Адміністративне право» / 
Воробйова Г.В., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3273-РС-2016, МВ06968 17.02.2016. – 15 c. 

16 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт): І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни ‹‹Правознавство›› березень 2016 р. (1 місце – Філіпов Олег, гр. АЕ-154) 

Кубко  
Валентини 
Петрівни 

2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
загальною кількістю 31 досягнення, де-які зних: 
1. Формування корпоративної культури вищого навчального закладу (Результати моніторингу веб-порталів 
провідних ВНЗ України та світу) // Аркадія. – Одеса : Вид. центр «Студія «Негоціант», 2011. – № 2(31) – С. 41–47 
(0,3 д.а.).  



2. Корпоративна культура як об’єднальна  основа вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати. – 
2011. – №11 (184). – С. 43–47 (0,2 д.а.).  
3. Пути развития корпоративной культуры высших учебных заведений Украины // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 62 (№7). – С. 508–514. (0,3 д.а.) 
Режим доступу:  http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=81  
4. Експрес-діагностика корпоративної культури  вищих навчальних закладів України // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 63 (№8). – С. 482–488. (0,3 д.а.) 
(Фахове видання). Режим доступу:  http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=82 
5. Соціокультурний феномен корпоративної культури вищих навчальних закладів // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 64 (№9). – С. 411-416. (0,3 д.а.) 
Режим доступу:  http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=83   
6. Гендерна стереотипізація рекламної комунікації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. 
В.М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 81 (№2) – С.213-216. – ISSN 2076-1554 (0,2 д.а.) 
Режим доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=100  
7. Символічний блок корпоративної культури організацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-
політичний альманах/ гол. ред. С. А. Квітка. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2014. - №3 (107) Березень. – С. 35-
40. – ISSN 2077-1800 (0,3 д.а.) Режим доступу: http://www.grani.org.ua/ua/graniarchive.html 
8. Типології корпоративної культури вищих навчальних закладів України // Інформаційна освіта та 
комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 
року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012. – С. 234–238. (0,2 д.а.) 
9. Гендерные стереотипы в рекламной коммуникации/ В.П. Кубко, В. Резванова// Коммуникативные стратегии 
информационного общества: Труды VI Междунар. науч.-теор. конф. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 
С.280–282. (0,15 д.а.) (РИНЦ) 
10. Гендерні аспекти корпоративної культури організацій // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ 
століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. 
В.Г.Спрінсяна]. – Одеса: Симэкс-Принт, 2013. – С.403–406. (0,2 д.а.) 
11. Особенности корпоративной культуры высшего учебного заведения //  Субкультуры и коммуникативные 
стратегии информационного общества: Труды Междунар. науч.-теор. конф. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 
– С. 136-138. 
12. Удосконалення корпоративної культури вищих навчальних закладів  України // Інформаційна освіта та 
комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-13 вересня  2014 р.) 
/ [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса: Симэкс-Принт, 2014. – С.446-450. 
13. Сутність гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів // Інформаційна освіта та 
комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 10-12 вересня  2015 
р.) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса: Симэкс-Принт, 2015. – С.556-560. 
14. Особливості застосування PR-інструментів в управлінні підприємством / В.П. Кубко, А.Баранюк // Актуальні 
питання документознавства та інформаційної діяльності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. 

http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=81
http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=82
http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=83
http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=100
http://www.grani.org.ua/ua/graniarchive.html


конференції. –  Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2016. – С. 281-286. 
15. Особенности разработки рекламной кампании / В.П. Кубко, Я.Туренко // Актуальні питання 
документознавства та інформаційної діяльності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. –  
Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2016. – С. 269-272. 
16. Особливості розвитку інформаційної системи туристичної діяльності / В.П. Кубко, Ю. Коляденко // Матеріали 
XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті" (19-20 квітня 
2016 р.) - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". - Харків, 2016. - С.44-45. 

3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним 
внеском): 
1.Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, 
І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232  
2.Research activities.Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. 
Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K .: Caravela, 2016 – 116 p. 

5 Участь у міжнародних наукових проектах: 
Міжнародний проект «Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття» 

7 Робота у складі експертних рад МОН: Робота  у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти 
України щодо підготовки бакалаврів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

8 Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця НДР, або члена редакційних колегій 
наукових видань: Член редакційної колегії збірника матеріалів щорічної Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття» 

9 Керівництво студентами, які зайняли призові місця (або робота у складi організаційного комiтету жюрi, або 
апеляцiйної комісії) ІІ етапу мiжнародних та Всеукраїнських студентських олiмпiад i конкурсiв: Всеукраїнської 
олімпіади зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

10 Організацiйна робота на посадах керiвника (заступника керівника) кафедри: Заступник завідувача кафедрою 
документознавства та інформаційної діяльності ГФ ОНПУ 

12 Присудження наукового ступеню доктора або вченого звання професора: 
Присуджено вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності (атестат доцента 12ДЦ 
№ 041637 від 26.02 2015 р.) 

14 Наявність виданих навчально-методичних посібників та методичних розробок: 
1.Документна лінгвістика : методичні рекомендації та контрольні завдання [для студентів денної форми навчання] 
/ [укл. В. П. Кубко]. – Одеса : ОНПУ, 2011. – 23 с. (1,1 д.а.) (МВ04217 від 06.12.2011). 
2.Конспект лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів усіх спеціальностей / 
[укл. С. Л. Брайченко, О. П. Колесова, В. П. Кубко та ін.]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 77 с. (3,7 д.а.) (КЛ04671 
від 04.09.2012). 
3.Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів 
усіх спеціальностей / [укл. С. В. Аверіна, С. Л. Брайченко, Ю. А. Грушевська, О. П. Колесова, В. П. Кубко та ін.]. – 



Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 93 с. (4,4 д.а.) (МВ04670 від 04.09.2012). 
4.Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої 
кваліфікації «бакалавр» («спеціаліст», «магістр») за фахом 6.020105 (7.02010501, 8.02010501) – 
«Документознавство та інформаційна діяльність» / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна ; уклад. : В. Г. Спрінсян, 
В. П. Кубко, Т. А. Лугова, С. М. Мельник. – Одеса : ОНПУ, 2014. –  85 с. 
5.Конспект лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей 
денної та заочної форм навчання/ Укл.: О.П. Василенко, В.П. Кубко. – Одеса: ОНПУ, 2016. – 147 с. 

15 Присудження наукового ступеню доктора філософії або звання доцента,або отримання документа про другу вищу 
освіту: Отримання другої повної вищої освіти за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» 
та здобуто кваліфікацію спеціаліста з документознавства та інформаційної, діяльності (Диплом СК №41945136 20 
січня 2012 р.) 

16 Керiвництво студентами які зайняли призові мiсця (або робота у складi органiзацiйного комiтету, жюрi) І-го етапу 
студентських олiмпiад чи конкурсiв: Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у 
студентській науковій конференції в ОНПУ, секції «Документознавство та інформаційна діяльність». 
Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації». 

Ткачьов 
Олексій 

Анатолійович 
 

2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 
загальною кількістю 11 досягнень: 
1.Сидоренко І. І. Використання пасивного пружного пристрою з механічним зворотним зв’язком як пружинного 
динамічного погашувача коливань / І. І. Сидоренко, А. В. Ткачьов, О. А. Ткачьов // Пр. Одес. нац. політехн. ун-ту. 
– Одеса : ОНПУ, 2012. - Вип. 2 (39). – С. 21 – 28. 
2.Сидоренко І. І. Динамічні характеристики пружинного погашувача коливань розширеної структури / І. І. 
Сидоренко, О. А. Ткачьов, К. Г. Мосієнко // Пр. Одес. нац. політехн. ун-ту. – Одеса : ОНПУ, 2013. - Вип. 1 (40). – 
С. 54 – 59. 
3.Сидоренко І. І. Пружинний динамічний вібропоглинач з механічним зворотним зв’язком / І. І. Сидоренко, Р. В. 
Комар, О. А. Ткачьов // Вісн. Харків. техн. ун-ту сільського госп-ва. – Харків, 2013. – Вип. 139. – С. 103 – 106. 
Сидоренко І. І. Динамічні характеристики пружинного погашувача коливань з структурою розширеною 
кулачковим механізмом / І. І. Сидоренко, Г. Б. Параско, О. А. Ткачьов // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. – Хмельницький, 
2014. – Вип. 1 (209). – С. 16 – 21. 
4.Максимов В.Г. Оцінка основних показників надійності автомобілів агропромислового комплексу / В.Г. 
Максимов, О.Д. Ніцевич, О.А. Ткачьов, А.М. Теплечук // Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки. – 
Одеса, 2014. – Вип. 74.  – С.13 – 19. 
5.Ткачьов О.А. Динамічні характеристики пружинного погашувача коливань для навісного обладнання 
агропромислового комплексу / О.А. Ткачьов // Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки. – Одеса, 2014. – 
Вип. 74.  – С.42 – 49. 
6.Сидоренко І. І. Експериментальне визначення динамічних характеристик погашувача коливань / І. І. Сидоренко, 
Є. П. Михайлов, О. А. Ткачьов // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – 2015. – Вип. 2 (46). – С. 24 – 30. 



7.Maksimov V. G. Assessment of the motor vehicle reliability key indicators / V. G. Maksimov, А. D. Nitsevich, А. А. 
Tkachev // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi . – Odesa, 2015. – Iss. 1 (45). – P. 44 – 50 
8.Максимов В.Г. Аналіз теплонапруженого стану составних поршнів вантажних автомобілів агропромислового 
комплексу методом кінцевих елементів / В.Г. Максимов, О.Д. Ніцевич, О.А. Ткачьов, П.Є. Вовк // Аграрний вісник 
Причорномор’я. Технічні науки. – Одеса, 2015. – Вип. 78.  – С.52 – 57. 
9.Максимов В.Г. Побудова математичної моделі прогнозування стану сільськогосподарського автотранспортного 
підприємства / В.Г. Максимов, О.Д. Ніцевич, О.А. Ткачьов // Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки. – 
Одеса, 2015. – Вип. 78.  – С.39 – 44. 
10.Сидоренко І.І. Визначення вільних коливань маси пасивного динамічного гасника коливань з додатковою 
механічною структурою / І.І. Сидоренко, А.В. Ткачьов, О.А. Ткачьов // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2016. – 
Вып. 74. – С. 94 – 99. 
11.Сидоренко І.І. Узагальнена математична модель пасивних динамічних гасників коливань з врахуванням 
непружної сили дисипації / І.І. Сидоренко, А.В. Ткачьов, О.А. Ткачьов // Електротехнічні і комп’ютерні системи. –
Одеса : Наука и техніка – 2016. – № 23 (99). – С. 154 –160. 

8 Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця НДР, або члена редакційних колегій 
наукових видань  
Ведучий науковий співробітник в НДР № 122 – 19 «Інформаційно – дистанційна діагностика рухомого складу 
автомобільного транспорту» (номер державної реєстрації 0116u004922) 

13 Наявність авторських свідоцтв або патентів  
1.Пат. 103840 Україна, МПК F 16 F 1/22. Пружна опора / Сидоренко І. І., Ткачьов А. В., Ткачьов О. А. (Україна). - 
№ а201208263 ; заявл. 06.07.2012 ; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22 
2.Пат. 108283 Україна, МПК F 16 F 1/22. Нелінійна пружна опора / Сидоренко І. І., Ткачьов А. В., Ткачьов О. А., 
Мосієнко К. Г. (Україна). -  № а201308497 ; заявл. 08.07.2013 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7 

15 1.Присудження наукового ступеню доктора філософії або звання доцента,або отримання документа про другу 
вищу освіту  
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2015 р. 

Білоусов 
Олександр 
Сергійович 

1 Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих 
МОН: 
1. Establishment of Ukrainian state policy on promotion of the civil society development in the context of European 
governance concept // European political and law discourse. — №1, vol.1. — Brno, 2014. – P. 116-123. 
2. Белоусов А.С. «Цифровое неравенство» как феномен ХХI века // Administrarea Publica. – № 4 (80). – Кишинев, 
2013. – C. 11-115. 
3. Белоусов А.С. Коммуникационные возможности и условия реализации разнообразных форм гражданского 
участия в современном обществе // Administrarea Publicǎ: Revistǎ metodico-ştiintificǎ trimestrialǎ. — № 1 (81) — 
Chişinǎu, 2014. – P. 42-46. 
4. Білоусов О.С. Співпраця України з міжнародними безпековими структурами в галузі інформаційної політики // 
EVROPSKY POLITICKI A PPRAVNI DISKURZ. Volume 1 lssue 6 – 2014. – P. 181-190. 



5. Білоусов О.С. Шляхи впровадження електронного урядування в Україні : позитивні і негативні аспекти // 
European political and law discourse. – 2015. - № 2 (1). – C. 237-242. 

2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
загальною кількістю п’ять досягнень: 
1. Білоусов О.С. Доступ до публічної інформації як чинник формування громадянського суспільства в Україні // 
Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. — В. 50. — Одеса, 2013. – C. 18-25. 
2. Білоусов О.С. Теоретичне осмислення інформаційного суспільства як соціального феномену // Науковий вісник. – 
№ 29 (208). – Одеса, ОНЭУ, 2013. – C. 96-102. 
3. Білоусов О.С. Модернізація громадянського суспільства в контексті європейської концепції належного 
врядування // Слов’янський вісник. — Рівне, 2014. — №21. – C. 23-32. 
4. Білоусов О.С. Взаємовідношення між соціальною структурою і політичним устроєм як проблема влади в 
постіндустріальному суспільстві // Перспективи. Соціально-політичний журнал. — 2014. — №2(60). – C. 20-25. 
5. Білоусов О.С. Публічна інформація та категорії інформації з обмеженим доступом в контексті трактування 
Закону України «Про інформацію» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. — Одеса, 2014. 
— №7. – C. 104-107. 

3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 
1. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей  / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М. 
Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН) 
2. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д. 
Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН) 
3. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, 
І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232  
4. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. 
Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p. 
Опубліковані монографії: 
1. Білоусов О.С. Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку. Монографія. – Одеса, 2015. – 
260  

12 Присудження наукового ступеня доктора наук: 
02 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 в Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» захищено дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. 
Наказом № 161 від 25.06.2016 р. присвоєно науковий ступінь доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – 
Політичні інститути та процеси 

15 Присвоєння вченого звання доцента кафедри політології (Атестат доцента 12ДЦ №044291 від 29 вересня 2015 р.) 
Забарна  

Елеонора 
2 1.Забарна Е.М. Специфіка малого підприємництва в соціально-економічному розвитку регіонів України / 

Е.М.Забарна. // Економічний форум. Луцький національний технічний університет. – 2016. – №2. – С.101-109. 



Миколаївна Журнал індексується та реферується в зарубіжних базах даних: РІНЦ (Росія); Ulrich’s Periodicals Directory (США). 
Фахове видання України 
2. Забарна Е.М. Активізація малого підприємництва як основа формування траєкторій регіонального  розвитку / 
Е.М.Забарна // Моделювання регіон.ек-ки: зб.наук.пр./ Прикарпат.нац.ун-т ім..Василя Стефаника. – Івано-
Франківськ, 2015. - №2(26). – С.234-250. Фахове видання України 
3.Забарна Е.М. Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку / Е.М.Забарна // Наука та 
наукознавство. – 2015. - №4 (89). – С.28-37. Міжнародний науковий фаховий журнал 
4.Забарна Е.М. Наукові підходи до управління інноваційним потенціалом підприємства / Е.М.Забарна // ACTUAL 
PROBLEMS OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW IN MODERN SOCIAL AND ECONOMIC 
ENVIRONMENT. Collection of scientific articles. – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015. – Р.26-30. 
Міжнародний науковий фаховий журнал 
5. Забарна Е.М. Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм. Монографія. / Е.М.Забарна, 
О.Б.Звягінцева. – Одеса: Фенікс, 2013. – 275с. 
6. Забарна Е.М. Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств / Е.М.Забарна, М.В.Кула // Прометей: Зб. 
наук. праць з економіки. – 2013. – №1. – С.142-148.  
7. Забарная Э.Н. Специфика анализа рынка основного и побочного результата инновационной деятельности в 
промышленном производстве / Э.Н.Забарная // Прометей. – 2013. – №2(41). – С.262-266. Фахове видання України 
8. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4т.] / [А.И.Амоша, И.П.Булеев, 
В.И.Дубницкий и др.]; под общ.ред В.И.Дубницкого и И.П.Булеева. – Ин-т экономики промышленности НАН 
Украины; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго-
Восток, 2011.  Т.2. – 2011. – С.7-41. П.4.1. Формирование региональной интегрированной инновационно-
инвестиционной системы как базиса развития социально-экономического развития региона. 

3 1. Інноваційний розвиток підприємства : [підруч.для студ.вищ.навч.закл.] / Л.І.Федулова, Е.М.Забарна, 
С.В.Філиппова. – Одеса, ОНПУ:  Бондаренко М.О., 2016. – 700с. 
2. Забарна Е.М. Глобальні проблеми світової економіки. Навч.посібник / Е.М.Забарна, С.І.Рассадникова, 
С.К.Харічков. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 98с. НП06535 від 28.07.2015р. 
3. Забарна Е.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Навчальний посібник. Допущено МОН 
України. – Одеса: Наука і техніка, 2012. – 344с. 
4. Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер 
Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. - 198 с. (колектив авторів) 
 (лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.) 
5. Маркетинг. Навчальний посібник для викладачів та студентів економічних спеціальностей / Укл. Забарна 
Е.М.,Окландер Т.О. – Одеса: ОНПУ, 2012.–149 с. Ел.версія НП 043070 від 01.02.2012 р. 

4 Наукове керівництво аспірантурою. 
1.Під науковим керівництвом захищено кандидатську дисертацію. (Кула М.В. «Організаційно-економічні засади 
техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) 



2. Підготовлено до захисту кандидатську дисертацію (Танасенко Марія Омарівна – 08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил та регіональна економіка, подано оголошення) 

5 Проект «University & enterprise cooperation for competency-based training in Armenia, Georgia and Ukraine (Cap4Com 
- Capacity for Competency)» програми TEMPUS IV – учасник проекту від ОНПУ (2011-2015рр.). 

7 1.Робота у складі акредитаційної комісії МОНУ в ЛНТУ (Наказ МОНУ №710к від 15.04.2016р.) 
2. Робота  у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України щодо підготовки магістрів зі 
спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» 

8 1.Науковий керівник держбюджетних тем «Тенденції розвитку теорії маркетингу в сучасних умовах 
господарювання» № 79-80, 2013-2014 рр.; «Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації» 
№82-80  0113U007795 
2.Науковий керівник госпдоговорних тем «Формування методичного підходу до оцінки економічної ефективності 
інновацій в діяльності посередницького підприємства» (договор №1703-80); «Наукове обґрунтування специфіки 
інноваційної діяльності в соціальній сфері» (договор №1705-80) 
3.Член редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Економіка: реалії часу» 

10 Завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком ОНПУ 
11 1.Член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора 

економічних наук Д.32.075.03; Д.52.079.02 
2.Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня д.е.н. Барського Юрія Миколайовича 
«Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованого економіки регіону», за спеціальністю 08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
3.Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Попівняк Оксани Мирославівни 
на тему «Механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій», за спеціальністю 08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
4.Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Мордовцева Олександра 
Сергійовича на тему «Формування системи індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону», 
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
5.Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Циналєвської І.А. на тему 
«Інституційне забезпечення активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України», за спеціальністю 
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
6.Шейко Ю.О. на тему «Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні», за спеціальністю 08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
7.Залучалась до роботи Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі 
економіки Д41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних  досліджень НАН  України та 
Д41.052.10 в Одеському національному політехнічному університеті як фахівець за спеціальністю 08.00.05 –
розвиток продуктивних сил та регіональна економіка та 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством.  
8.Член постійно діючого методологічного семінару по оцінки результатів дисертаційних досліджень щодо 



підготовки їх до захисту в ОНПУ та ЛНТУ 
12 Присуджено вчене звання професора кафедри економічних систем і маркетингу (атестат професора 12ПР № 

007872 від 7.05 2012р.) 
13 Авторське свідоцтво А.С. № 52876 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, Державна служба 

інтелектуальної власності України. Науковий твір «Комерційна діяльність посередницьких підприємств.» / 
Е.М.Забарна – Дата реєстрації 27.12.2013р. 

14 1. Методичні рекомендації та завдання з виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів 
напряму 6.030507 – Маркетинг, галузь знань 0305 – економіка і підприємництво заочної форми навчання 2 курсу 4 
семестру / Укл. Забарна Е.М. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 14с. Ел.версія МВ 04336 від 08.02.2012 р. 
2. Забарна Е.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2011р. – 
140 с.   Ел.версія КЛ 04140 

15 Отримання другої повної вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» та здобуто кваліфікацію магістра з 
маркетингу в ОНПУ (Диплом з відзнакою СК №41946459 20 січня 2012 р.) 

16 Керівництво науковою роботою студентів, які отримали перше (2014р.) та друге (2015р.) місце у конкурсі 
студентських наукових робот. 
Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у студентській наукової конференції в 
ОНПУ. 

Михайлов  
Євген  

Павлович 

2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
загальною кількістю 15 досягнень: 
1. Михайлов Е.П./ Исследование связи параметров тележки, датчиков положения и указателя траектории 
перемещения роботизированных устройств/ Михайлов Е.П., Киреев Д.С.// Матеріали першої міжнародної 
конференції студентів і молодих науковців "Сучасні інформаційні технології 2011", 12-13 травня, 2011, Одеса 
2. Михайлов Е.П. Исследование методов защиты складских роботов от  перегрузки/ Михайлов Е.П., Зеленин 
А.Ю.// Матеріали першої міжнародної конференції студентів і молодих науковців "Сучасні інформаційні 
технології 2011", 12-13 травня, 2011, Одеса 
3. Антощук С.Г. Методика перемещения робота с оптическим датчиком  по заданной траектории./Антощук С.Г., 
Михайлов Е.П.,Киреев Д.С., Кирик О.И.// Науково-технічний журнал. Електротехнічні та комп’ютерні системи. 
№2 (78), Київ, "Техніка", 2011 
4. Михайлов Е.П. Создание универсальных устройств безопасности — один из возможных путей 
совершенствования грузоподъемных машин. /Кнюх  А.Б., Козлов М.А., Михайлов Е.П.// Научно-технический и 
производственный журнал Подъемные сооружения и специальная техника, №5, 2011 
5. Семенюк В.Ф. /Расчет рекуперируемой енергии приводов лифтов./ В.Ф. Семенюк, Е.П. Михайлов, А.Н Вудвуд// 
Журнал Подъемно-транспортная техника. №1 2013. С.42-50 
6. Михайлов Е.П. Исследование точности позиционирования программного управления манипулятором без 
датчиков положення. /Михайлов Е.П., Корнев С.С.//Науковий та науково-виробничий збірник. Праці Одеського 
політехнічного університету:  – Одеса, – Вип. 1(40)  2013 
7. Михайлов Е.П. Позиционное управление мобильным роботом./ Михайлов Е.П., Короткий И.К. Онуфриенко 



В.С.// "Науково-технічний журнал. Електротехнічні та комп’ютерні системи.  №13 (89), Київ, "Техніка", 2014 
8. Михайлов Е.П. Позиционное управление манипуляторами мобильных роботов/ Михайлов Е.П., Вудвуд А.Н., 
Кнюх А.Б., Онуфриенко В.С.// Науково-технічний та виробничий журнал "Підйомно-транспортна техніка" - 
№1(41) 2014 
9. Михайлов Є.П. Експериментальне визначення динамічних характеристик погашувача коливань./ І.І. Сидоренко, 
Є.П. Михайлов, О.А. Ткачьов// Науковий та науково-виробничий збірник. Праці Одеського політехнічного 
університету:  – Одеса, 2015. – Вип. 2(46) 
10. Михайлов Е.П. Оптимизация размещения складской транспортной системы./ Михайлов Е.П., Б. С. Ременюк// 
Науково-технічний журнал.  Електротехнічні та комп’ютерні системи. №18 (94), Київ, "Техніка", 2015 
11. Тези доповіді. E. Mihailov, B. Remenyuk. Optimierung von der Verteilung eines Lagertransportsystems. Третя 
українсько-німецька конференція «Інформатика. Культура. Техніка»: Збірник тез доповідей. — Одеса: ОНПУ, 
2015, Україна 
12. Лингур В.Н. Экспериментальная оценка параметров пружинно-шарикового буферного устройства./ Лингур 
В.Н., Михайлов Е.П., Кнюх А.Б.// Науково-технічний та виробничий журнал. Підйомно-транспортна техніка.  –
№1(45) 2015 
13. Михайлов Е.П. Позиционное управление тележками мобильных роботов./ Науково-технічний та виробничий 
журнал. Підйомно-транспортна техніка.  – №2(46)  2015 
14. Михайлов Є.П. Локальна навігація мобільних роботів з використанням засобів одометрії/ Михайлов Є.П., 
Крись М.В.// Науково-технічний та виробничий журнал. Підйомно-транспортна техніка. – №4(48)  2015 
15. Крысь М.В . Исследование методов навигации мобильного робота типа "трицикл" на основе средств одометри/ 
Крысь М.В., Михайлов Е.П.// Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, путевые машины и 
робототехнические комплексы: Материалы XX Московской международной межвузовской научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. М.:МГАВТ, 2016. 

3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним 
внеском): 
Навчальний посібник з дисципліни "Мобільні роботи"для студентів за фахом 131 - Прикладна механіка - 
спеціалізація- Мехатроніка та промислові роботи / Укладач: Михайлов Є. П. Одеса: ОНПУ,2016. – 239 с. 

6 Проведення навчальних занять іноземною (німецькою) мовою з дисциплін "Електронні, мікропроцесорні та 
обчислювальні пристрої ПТМ", "Маніпулятори та промислові роботи" з 2011-2012 по 2014-2015 учбові роки 

8 Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця НДР, або члена редакційних колегій 
наукових видань 
Член редакційної колегій науково-виробничого журналу «Підйомно-транспортна техніка» 

9 Керівництво студентами, які зайняли призові місця (або робота у складi організаційного комiтету жюрi, або 
апеляцiйної комісії) ІІ етапу мiжнародних та Всеукраїнських студентських олiмпiад i конкурсiв 
Робота у складі організаційного комітету IІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  з підйомно-транспортної 
техніки у 2015 році 



14 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю  7 
найменування, деякі з них: 
1. Конспект лекцій по курсу "Машини і обладнання складів і логістика" для студентів спеціалістів/магістрів 
напрямку підготовки – 6.050501 «Прикладна механіка», спеціальності - 7.05050105 «Інженерія логістичних 
систем»    денної форми навчання // Укл.: Є.П.Михайлов -  Одеса: ОНПУ, 2012. –  137 с. 
2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Електронні, мікропроцесорні та обчислювальні 
пристрої ГВС", "Електронні, мікропроцесорні та обчислювальні пристрої ЛС" та "Електронні, мікропроцесорні та 
обчислювальні пристрої ПТО " для студентів спеціалістів/магістрів спеціальностей - 7.05050103, 8.05050103 
"Роботомеханічні системи та комплекси", 7.05050105, 8.05050105 "Інженерія логістичних систем" та 7.05050308, 
8.05050308 "Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" денної форми навчання / 
Укладач: Михайлов Є.П. Одеса: ОНПУ, 2014. - 48 с 
3. Методичні вказівки до практичних занять та курсового проектування з дисципліни "Мобільні роботи", для 
студентів магістрів спеціальності – 131 Прикладна механіка – спеціалізація – Мехатрониіка та промислові роботи, 
денної форми навчання / Укладач: Михайлов Є.П. Одеса: ОНПУ, - 2016, -46 с. 

16 Керівництво студентами, які зайняли призові місця на студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт): 
Керівництво студентами, які зайняли призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт: Ременюк Б. С., Крысь Н.В. 2016 р. 
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком " Засоби позиціонування робототехнічних 
пристроїв" 

Афанасьєв 
Олександр 
Іванович 

2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
загальною кількістю п’ять досягнень: 
1.Афанасьев А.И. Два типа социо-гуманитарных теорий // Сборник научных трудов Sworld. – Вып. 2.– Т. 24: 
философии и филология. – Одесса: Куприенко, 2013. – ЦИТ: 213-076. (Indexed RSCI) 
2.Афанасьев А.И. Гуманитаристика: научные притязания // Гуманитарные научные исследования. – Май, 2013 
[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/05/3222 (Indexed RSCI) 
3.Афанасьев А.И. Гуманитаристика и ее парадигмы. // Гуманитарные научные исследования. – Июнь, 2013 
[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/06/3353 (Indexed RSCI) 
4.Афанасьев А.И., Василенко И.Л. Каноны научности и гуманитаристика // Сборник научных трудов SWorld.-
Вып.1.Т.23.- Иваново: Маркова А.Д., 2014.- С.9-13 (Indexed RSCI) 
5.Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, 
культуры, искусства и философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (Indexed RSCI) 

3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН (у разі співавторства — з 
фіксованим власним внеском): 
1.Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 
2014. –212 с. (особистий внесок -50%) 

http://human.snauka.ru/2013/05/3222


2.Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 
2015. –216 с. (особистий внесок -50%) 
Монографії: 
1.Афанасьев А.И. Гуманитарное знание и гуманитарные науки: монография. - Одесса: Бахва, 2013. – 288 с. 
2.Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. и др. Инновационные подходы к развитию литературы, 
лингвистики, культуры, искусства и философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (особистий 
внесок -20%) 

8 Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання «Філософія та гуманізм», включеного до 
переліку наукових фахових видань України  

9 Голова Апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук 
(2015 р.) 

10 Заступник завідуючого кафедрою філософії та методології науки 
11 участь в атестації наукових кадрів: 

– як офіційного опонента 
–як члена спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Д 41.051.09 в Одеському  національному 
університеті імені І.І.Мечникова  

12 присудження наукового ступеня доктора наук та присвоєння вченого звання професора 
Кривдіна 

 Інна  
Борисівна 

1 Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих 
МОН: 
1. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. 
Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. -  С. 319-331. 
2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук'яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у 
різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015. -  
С. 238-249. 

2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
загальною кількістю п’ять досягнень: 
1. Кривдіна І.Б. Політична діяльність В’ячеслава Чорновола та її зв'язок з Народним Рухом України (1989 - 1999 рр.) 
// Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 16. 2009. Серія: Історія. - Одеса: 
Астропринт, 2009. -  С. 184 - 190.  
2. Кривдіна І.Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) // 
Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 19. 2010. Серія: Історія. - Одеса: 
Астропринт, 2010. -  С. 68 - 76.  
3. Кривдіна І.Б. Внесок Л.Лук'яненка у формування ідеології Української республіканської партії (1990-1991 рр.) // 
Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 20. 2010. Серія: Історія. - Одеса: 
Астропринт, 2010. -  С. 224 - 231. 
4. Кривдіна І.Б. Шляхи вирішення національного питання в доробку Левка Лук'яненка // Інтелігенція і влада. 
Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 25. 2012. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2012. -  С. 245 - 



254.  
5. Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук'яненка (1992-1993 рр.) // 
Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 30. 2014. Серія: Історія. - Одеса: 
Астропринт, 2014. -  С. 278-283. 

3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН (у разі співавторства — з 
фіксованим власним внеском): 
1. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з 
напряму «Менеджмент організацій»: у 2-х т. / Під ред. І.П. Продіуса, Г.А. Дорошук. Т.1. - Розділ «Підприємницьке 
право» (Сухотеріна Л.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б.). – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148 – 193.  
2. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей  / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М. 
Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН) 
3. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д. 
Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН) 
4. Менеджмент організацій та адміністрування: Навч. посіб. для підготовки до держ. іспиту на ступінь магістра зі 
спец-ті «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / під ред. С.К. Харічкова, 
Г.А. Дорошук. - Розділ «Договірне право» (Кривдіна І.Б.). – Одеса: Освіта України, 2015. – 444 с. 
5. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, 
І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232 
с. 
6. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. 
Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p. 
Опубліковані монографії: 
1. Кривдіна І.Б. Громадянський патріотизм Василя Стуса// Український патріотизм - фактор державності, 
стабільності, добробуту. Колективна монографія: За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Г.І. Гончарука. - Одеса: 
Астропринт, 2002. – С. 140 – 151. 

10 Організаційна робота у закладі освіти на посаді заступника керівника кафедри правознавства, вченого секретаря 
гуманітарного факультету. 

14 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 
навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 
найменування: 
1. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» для 
студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання І курсу І семестру, І курсу ІІ семестру, ІІ курсу ІІІ 
семестру / Укл.: Т.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна. - Одеса: ОНПУ, 2016. – 30 с. / № 3286-РС-2016, 
МВ06985 18.02.2016; 
2. Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти з дисципліни 
«Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність» для студентів спеціальностей: 8.02010101 
«Культурологія», 8.04030201  «Інформатика», 8.05070103 «Електротехнічні системи. Електроспоживання», 



8.05070108 «Енергетичний менеджмент», 8.05010102 «Інформаційні технології проектування», 8.05080201 
«Електронні прилади та пристрої», 8.05090101 «Радіотехніка», 8.05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення 
та телебачення», 8.05090103 «Радіоелектронні пристрої системи та комплекси», 8.05090201 «Радіоелектронні 
апарати та засобі», 8.05090203 «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки», 8.17010201 
«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.02010501 «Документознавство та 
інформаційна діяльність», 8.13010201 «Соціальна робота» заочної форми навчання ІІ курсу ІІ семестру / Укл.: 
Чістякова, І.М., Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. - Одеса, 2016. – 13 с. / № 3283-РС-2016, МВ06981 
18.02.2016; 
3. Методичні вказівки з використання словнику юридичних термінів та понять у самостійній роботі студента з 
дисципліни «Адміністративне право» для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми 
навчання ІІ курсу ІІІ семестру / Укл.: К.І. Чабанова, І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна. - Одеса: ОНПУ, 2016. – 19 с. / № 
3287-РС-2016, КЛ06967 17.02.2016. 

16 Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт): 
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› 24 березня 2015 р. (1 місце - 
Шинкевич Ірина Олегівна, гр. ОВ-122; 2 місце - Борисенко Анастасія Сергіївна, гр. ОМ-121) 

 
 
  



Якісний склад випускової кафедри Транспортні системи і логістика  із спеціальності 275 Транспортні технології (275.03 Транспортні 
технології на автомобільному транспорті) 

 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

викладача 

Найменуванн
я посади (для 
сумісників — 

місце 
основної 
роботи, 

найменування 
посади) 

Найменуванн
я закладу, 

який закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий 
ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, 
тема дисертації, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування 
всіх 

навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних 
годин з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, робота з 
аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видачі) 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи  
Волобуєва 

Тетяна 
Вячеславів

на 

Завідувач 
кафедри, 
доцент  

 

1.Автомобіль
но-дорожний 
інститут 
Донецького 
державного 
технічного 
університету,
1999 р. за 
спеціальністю 
«Автомобілі 
та 
автомобільне 
господарство 
кваліфікація 
- інженер - 
механік 
2.Харківський 
державний 
автомобільно
-дорожний 
технічний 
університет, 

К.т.н. за 
спеціальністю 
05.01.04 – 
ергономіка. (ДК 
№003415 від 
22.12.2011 р.) 
 
Тема дисертації: 
«Ергономічна 
оцінка навчання 
водія поведінці у 
стресових 
дорожньо-
транспортних 
ситуаціях» 
Доцент, за 
кафедрою 
організація 
перевезень (12 
ДЦ№037818, 
протокол №2/02-
Д від 14.02.2014 

Взаємодія 
видів 
транспорту (42 
годин), 
Транспортні 
технології  ( 32 
годин), 
Введення в 
проектний 
аналіз (28  
годин), 
Проектний 
аналіз (18  
годин), 
Ергономіка (36 
годин), 
Організація 
пасажирських 
перевезень (28 
годин), 
Організація 
вантажних 

Основні публікації: 
1. Волобуєва Т.В. / Аналіз витрат  на підвищення  
якості послуг автосервісу// С.М.Мастепан, Т.В. 
Волобуєва //Восточно-европейский журнал 
передовых технологий, 2011 Вып№6/з (54), с 12-
15.  
2. Волобуєва Т.В. /Оцінка професійного рівня 
виробничих робітників підприємств автосервісу// 
Т.В.Волобуєва, С.М.Мастепан//Вісник ДААТ, 
Донецьк 2011 Вип №4 с 18 23 
3. Волобуєва Т.В./ Аналіз залежності рівня 
попиту послуг автосервісу від платоспроможності 
споживачів// М.А.Мастепан, Т.В.Волобуєва, 
Д.М.Мінаков, О.С.Каверін //Восточно-
европейский журнал передовых технологий, 2012 
Вып№3/2 (57), с 25-27  
4. Волобуєва Т.В./ Експертна оцінка чинників, які 
впливають на підвищення рівня професійної  
підготовки водіїв при навчанні в автошколі// 
Т.В.Волобуєва //Вісник СНУ ім. Володимира 
Даля, Луганськ, 2013Вип№15(204), частина 2. с 
174-178   

2016 р- 
стажування , 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
кафедра 
Автомобільни
й транспорт, 
Наказ № 114, 
від 01.09.2016 
р. Довідка 
 
2016 р. – 
стажування , 
ООО НПП 
«ПриводСервис
Плюс»  м. 
Одеса 
Наказ № 83-с, 
Довідка 



2001 р. за 
спеціальністю 
«Економіка 
підприємства 
кваліфікація 
– магістр-
дослідник. 
3.Харківська 
національна 
академія 
міського 
господарства 
– аспірантура 
(2005-2009 

 

р.) перевезень ( 36 
годин), 
Основи теорії 
транспортних 
процесів та 
систем 
(36 годин), 
Організація і  
технологія 
перевезень (32 
годин); 
Технічні 
засоби 
транспорту (64 
годин), 
Організація 
автомобільних 
перевезень (79 
годин),  
Технічна 
експертиза 
ДТП (48 
годин), 
Основи 
транспортної 
психології (39 
годин),  
Вступ в 
спеціальність 
(32 годин), 
Транспортна  
логістика (30 
годин); 
Машини і 
обладнання 
складів і 
логістика (44  

5. Волобуєва Т.В./ Стресостійкість - один з 
критеріїв в підготовці водіїв// Т.В.Волобуєва 
//Вісник ДААТ, Донецьк, 2013 Вип №2  с  45-49 
11. Волобуєва Т.В. /Управління запасами 
матеріальних ресурсів  на підприємствах 
автомобільного транспорту// Т.В.Волобуєва 
//Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. 
Горлівка 2013. Вип №1(16) с 54-58  
12. Волобуєва Т.В./ Нормування витрат 
матеріальних ресурсів на підприємствах 
автомобільного транспорту на основі 
логістичного підходу// Т.В.Волобуєва //Науково-
технічний та виробничий журнал. Підйомно-
транспортна техніка  2015 Вип№4 (48) с 47-52 
Конференції: 
1. Тези доповіді. Волобуєва Т.В., Сирота В.М., 
Кузьмін В.С., Казмерчук А. Забеспечення 
професійного навчання робітників  підприємств 
автосервісу. Праці.Materialy VII Mezinarodni 
vedecko-prakticka konference. «VEDECKY 
PRUMYSL EVROPSKENO KONTINENTU-2011», 
Praga, 2011 
2. Тези доповіді. Волобуєва Т.В., Мастепан С.М., 
Кузьмін В.С., Больбот Р.О.. Оцінка виробничого 
процесу підприємства автосервісу. 
Праці.Materialy VII Mezinarodni vedecko-prakticka 
konference. «VEDECKY PRUMYSL 
EVROPSKENO KONTINENTU-2011», Praga, 2011 
5. Тези доповіді. Волобуєва Т.В., Лідовський О.С. 
Технічні засоби для навчання водія поведінці в 
стресових дорожньо-транспортних ситуаціях. 
Праці. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих учених і 
студентів, 2012 
6. Тези доповіді. Волобуєва Т.В., Сотников Ю.О.. 
Анализ степени повреждения груза при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ на 



години) 
 

складах и терминалах. Праці. Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
молодих учених і студентів, 2012 
. Тези доповіді. Волобуєва Т.В., Сирота В.М., 
Босак М.С. Оцінка залишкового ресурсу 
автомобілів ймовірним методом. Праці. 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Новітні досягнення автомобільного 
транспорту», 2013 
Тезы доклада. Волобуева Т.В. Оценка 
предложеных мероприятий, направленных на 
повышение уровня транспортного обслуживания 
населения Приморского района г. Одесса. I 
Международная научно-практическая 
конференция «Организация и безопасность 
дорожного движения в Одессе и Одесской 
области» 2016 

Сирота 
Вячеслав 

Михайлович  

доцент 
 

Донецький 
політехнічни
й інститут, 
1974 р., 
«Автомобіль
ний 
транспорт», 
інженер-
механік 

К.т.н. за 
спеціальністю 
05.01.04 – 
ергономіка. 
Тема дисертації 
– Ергономічна 
оцінка 
характеристик 
процесу 
навчання 
людини водінню 
автомобіля» 
Доцент, за 
кафедрою 
технічна 
експлуатація 
автомобілів 

Претензійно-
позовна 
робота  
(28 години), 
Вантажознавст
во  
(34  години), 
Теорія 
міського 
пасажирського 
транспорту 
(36 годин),  
Загальний 
курс 
транспорту 
(54 години) 
Спеціалізовани
й рухомий 
склад 
(36 годин), 

46 публікацій, 6 патентів 
Основні публікації: 
1. Тези доповіді. Волобуєва Т.В., Сирота В.М., 
Кузьмін В.С., Казмерчук А. Забеспечення 
професійного навчання робітників  підприємств 
автосервісу. Праці.Materialy VII Mezinarodni 
vedecko-prakticka konference. «VEDECKY 
PRUMYSL EVROPSKENO KONTINENTU-2011», 
Praga, 2011 
2.Тези доповіді. Волобуєва Т.В., Сирота В.М., 
Босак М.С. Оцінка залишкового ресурсу 
автомобілів ймовірним методом. Праці. 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Новітні досягнення автомобільного 
транспорту», 2013. 
3. Сирота В.М /Моделирование усилий на 
рулевом колесе автомобильного тренажера, 
соответствующих реальным условиям управления 
автомобиля// В.М.Сирота, А.Н.Дудников, 
Р.Р.Милушев, О.И.Шрамко, Т.В.Волобуева //Вісті 

2016 р- 
стажування , 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
кафедра 
Автомобільни
й транспорт, 
Наказ № 114, 
від 01.09.2016 
р. Довідка 



Технічна  
експлуатація 
автомобілів 
(32 годин),  
ОРП і ЕТО  
(36 годин) 

Автомобільно-дорожнього інституту. Горлівка 
2013. Вип №1(16) с 58-66 
4.Тези доповіді. Сирота В. М.,  Мілушев Р.Р. 
Удосконалення конструкції автомобільного 
тренажера для контраварійної підготовки водіїв. 
Матеріали 76-ї міжнародної студентської 
наукової конференції. ХНАДУ, м. Харків, 2014. 
5. Тези доповіді. Сирота В. М.,  Шрамко О.І. 
Поліпшення рівня підготовки водіїв шляхом 
прогнозування результатів навчання людини 
водінню автомобіля. Матеріали 76-ї міжнародної 
студентської наукової конференції. ХНАДУ, м. 
Харків, 2014. 
6.Тези доповіді. Сирота В.М. Забезпечення якості 
гарантійного обслуговування автомобілів у 
автосервісі. Матеріали 78-ї науково-технічної та 
науково-методичної конференції університету. 
Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету, м. Харків,  2014 . 

Бєлецька  
Ольга  

Михайлівна 

викладач Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
2002 р, 
«Автомобілі 
та 
автомобільне 
господарство» 
інженер-
механік, 
магістр 

- Організація 
пасажирських 
перевезень 
(122 години), 
Транспортно-
експедиційна 
робота  
(32  годин),  
Вступ в 
спеціальність 
(32 годин), 
Вантажознавство  
(34 годин) 

Основні публікації: 
1.Бєлецька О.М. /Розробка методики оцінювання 
параметрів ДТП, в яких приймають участь 
двохколісні транспортні засоби типу мопеду // 
О.М. Бєлецька // Збірник «Труды Одесского 
Политехнического Университета» – Одеса: 
ОНПУ, 2011. 

2015 р. – 
стажування, 
Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній 
університет, 
кафедра 
транспортних 
систем та 
логістики, 
курс «Основи 
педагогіки та 
методи 
викладання», 
«Логістика», 
свідоцтво 12 
СПК 920441 



Атмажов 
Станіслав 
Володими

рович 

викладач Одеський 
державний 
аграрний 
університет, 
2009 р., 
«Механізація 
сільського 
господарства
», інженер-
механік 

- Правила 
дорожнього 
руху 
(64 години), 
Технічна  
експлуатація 
автомобілів 
(32 годин),  
 

Основні публікації: 
1.Мироненко С.В., Венгер А.С., Атмажов 
С.В./ Аналіз пропускної здатності 
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курси 
підвищення 
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працівників 
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рівня 
акредитації,   
свідоцтво 
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Венгер 
Альбіна 

Сергіївна 

викладач Харківський 
національний 
автомобільно
-дорожній 
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„Автомобіль
ні дороги і 
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університет, 
2016 



магістр з 
будівництва 

Технічні 
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регулювання 
дорожнього 
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спеціальністю 
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транспортних 
систем і 
логістики, 
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«Визначення 
попиту на 
пересування 
населення малих 
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транспортом» 
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транспортних 
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систем 
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планування 
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