
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З 

 

  30  грудня                  2016 р.           Кременчук                  №  291-1   
 

Про склад фахових 

атестаційних комісій 

 

 Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 

2016 року № 1236 «Про Умови прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2017 році», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2016 року № 1515/29645, з метою організації прийому студентів у 

2017 році на навчання до Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (КрНУ), 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. СТВОРИТИ фахові атестаційні комісії для проведення фахового 

випробування: 
 

1.1 За спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка” (освітні програми: “Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод”, “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”, 

“Електричні машини та апарати”, “Електротехнічні системи 

електроспоживання”, “Енергетичний менеджмент”): 

 

Голова комісії – КОРЕНЬКОВА Тетяна Валеріївна, доцент кафедри “Системи 

автоматичного управління та електропривод”, кандидат технічних наук; 

Члени комісії: 

МЕЛЬНИКОВ Вячеслав Олександрович – доцент кафедри “Системи 

автоматичного управління та електропривод”, кандидат технічних наук; 

ОГАРЬ Віта Олександрівна – доцент кафедри “Системи автоматичного 

управління та електропривод”, кандидат технічних наук. 

ПРУС В’ячеслав В’ячеславович – доцент кафедри “Електричні машини та 

апарати”, кандидат технічних наук; 

СЕРДЮК Олександр Олександрович – доцент кафедри “Системи 

автоматичного управління та електропривод”, кандидат технічних наук. 



ЧОРНА Вікторія Олегівна – доцент кафедри “Системи електроспоживання та 

енергетичний менеджмент”, кандидат технічних наук; 

ШОКАРЬОВ Дмитро Анатолійович – доцент кафедри “Системи 

електроспоживання та енергетичний менеджмент”, кандидат технічних наук; 

ЛУГОВА Ольга Вячеславівна – доцент кафедри “Електричні машини та 

апарати”, кандидат технічних наук; 

АРТЕМЕНКО Артем Миколайович – ст. викладач кафедри “Системи 

автоматичного управління та електропривод”. 

ЮХИМЕНКО Михайло Юрійович – ст. викладач кафедри “Системи 

автоматичного управління та електропривод”. 

РОМАШИХІНА Жанна Іванівна – ст. викладач кафедри “Електричні машини 

та апарати”, кандидат технічних наук; 

РИКОВ Геннадій Юрійович – ст. викладач кафедри “Електричні машини та 

апарати”. 
 

1.2. За спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані 

технології” (освітня програма: “Комп’ютерізовані системи управління та 

автоматика”): 
 

Голова комісії – СТАРОСТІН Сергій Станіславович, професор кафедри 

“Системи автоматичного управління та електропривод”, доктор технічних 

наук; 

Члени комісії: 

ПЕРЕКРЕСТ Андрій Леонідович – доцент кафедри “Системи автоматичного 

управління та електропривод”, кандидат технічних наук; 

ЛОМОНОС Андрій Іванович – доцент кафедри “Системи автоматичного 

управління та електропривод”, кандидат технічних наук; 

БУРДІЛЬНА Євгенія Володимирівна – ст. викладач кафедри “Системи 

автоматичного управління та електропривод”; 

ГАВРИЛЕЦЬ Галина Олегівна – ст. викладач кафедри “Системи автоматичного 

управління та електропривод”; 

РОМАНЕНКО Сергій Сергійович – асистент кафедри “Системи автоматичного 

управління та електропривод”. 
 

1.3. За спеціальностями 163 “Біомедична інженерія”, 172 “Телекомунікації та 

радіотехніка” (освітні програми: “Телекомунікації”, “Радіоелектронні апарати 

та засоби”, “Біотехнічні та медичні апарати і системи”): 
 

Голова комісії – ЮРКО Олексій Олексійович, доцент кафедри “Електронні 

апарати”, кандидат технічних наук; 

Члени комісії: 

КУХАРЕНКО Дмитро Володимирович – доцент кафедри “Електронні 

апарати”, кандидат технічних наук; 

САНЬКОВ Сергій Володимирович – ст. викладач кафедри “Електронні 

апарати”. 



 

1.4. За спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” (освітня програма: 

“Комп’ютерні системи та мережі”): 
 

Голова комісії – СИДОРЕНКО Валерій Миколайович, доцент кафедри 

“Комп’ютерні та інформаційні системи”, кандидат технічних наук; 

Члени комісії: 

ЮДІНА Анна Леонідівна – ст. викладач кафедри “Комп’ютерні та 

інформаційні системи”; 

ЗІЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович – ст. викладач кафедри “Комп’ютерні та 

інформаційні системи”. 
 

1.5. За спеціальностями 014.09 “Середня освіта (Інформатика)”: 
 

Голова комісії – ГРИГОРОВА Тетяна Альбертівна, доцент кафедри 

“Інформатика та вища математика”, кандидат фізико-математичних наук; 

Члени комісії: 

КОБИЛЬСЬКА Олена Борисівна – доцент кафедри “Інформатика та вища 

математика”, кандидат фізико-математичних наук; 

КИРИЛАХА Наталія Григорівна – доцент кафедри “Інформатика та вища 

математика”, кандидат фізико-математичних наук. 
 

1.6. За спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” 

(освітня програма: “Інформаційні управляючі системи та технології”): 
 

Голова комісії – ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович, доцент кафедри 

“Інформаційно-управляючі системи”, кандидат технічних наук. 

Члени комісії: 

ГАЛУШКА Ілона Миколаївна – асистент кафедри “Інформаційно-управляючі 

системи”; 

ТЕРТИШНИЙ Владислав Олексійович – асистент кафедри “Інформаційно-

управляючі системи”. 
 

1.7. За спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерні інтегровані 

технології”, (освітня програма: “Комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва”): 
 

Голова комісії – ПРИТЧИН Сергій Емільович, доцент кафедри “Інформаційно-

управляючі системи”, кандидат технічних наук. 

Члени комісії: 

КОНОХ Ігор Сергійович – доцент кафедри “Інформаційно-управляючі 

системи”, кандидат технічних наук; 

КОВАЛЬ Світлана Станіславівна – ст. викладач кафедри “Інформаційно-

управляючих систем”, кандидат технічних наук. 
 



1.8. За спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт” (освітня програма: 

“Автомобілі та автомобільне господарство”): 
 

Голова комісії – ЧЕРНИШ Андрій Анатолійович, ст. викладач кафедри 

“Автомобілі і трактори”; 

Члени комісії: 

ШЕВЧЕНКО Олександр Іванович – доцент кафедри “Автомобілі і трактори”, 

кандидат технічних наук; 

БУРЛИГА Михайло Борисович – ст. викладач кафедри “Автомобілі і 

трактори”; 
 

1.9. За спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” (освітні програми: 

“Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і 

обладнання”, “Колесні та гусеничні транспортні засоби”, “Металорізальні 

верстати та системи”): 
 

Голова комісії – ЄЛІСТРАТОВ Вячеслав Олександрович – доцент кафедри 

“Автомобілі і трактори”, кандидат технічних наук;  

Члени комісії: 

САЛЕНКО Олександр Федорович, професор кафедри “Процеси і обладнання 

механічної та фізико-технічної обробки”, доктор технічних наук; 

МАСЛОВ Олександр Гаврилович – професор кафедри “Конструювання машин 

і технологічного обладнання”, доктор технічних наук. 
 

1.10. За спеціальністю 275 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)” 

(освітня програма: “Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті”): 
 

Голова комісії –– МОРОЗ Микола Миколайович, професор кафедри 

“Транспортні технології”, доктор технічних наук; 

Члени комісії: 

ХОРОЛЬСЬКИЙ Володимир Леонідович – доцент кафедри “Транспортні 

технології”, кандидат технічних наук; 

ПЛІЧКО Аліна Юріївна – асистент кафедри “Транспортні технології”. 
 

1.11. За спеціальністю 131 “Прикладна механіка” (освітні програми: 

“Технології машинобудування”, “Обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій машинобудування”, “Металорізальні верстати та 

системи”) та за спеціальністю 132 “Матеріалознавство” (освітня програма: 

“Прикладне матеріалознавство”): 
 

Голова комісії – ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир Вячеславович, професор 

кафедри “Технологія машинобудування”, доктор технічних наук; 

Члени комісії: 



ДОЛУДАРЕВ Віталій Миколайович – доцент кафедри “Механіка та 

матеріалознавство”, кандидат технічних наук; 

УСТИМЕНКО Василь Антонович – доцент кафедри “Технологія 

машинобудування”, кандидат технічних наук; 

АРГАТ Роман Григорович – ст. викладач кафедри “Технологія 

машинобудування”. 
 

1.12. За спеціальностями 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 

“Геодезія та землеустрій” (освітня програма: “Землеустрій та кадастр”): 
 

Голова комісії – АРТАМОНОВ Володимир Володимирович, професор кафедри 

“Геодезія, землевпорядкування та кадастр”, доктор технічних наук; 

Члени комісії: 

ХОХЛОВ Олексій Геннадійович – доцент кафедри “Геодезія, 

землевпорядкування та кадастр”, кандидат технічних наук. 

ШЕЛКОВСЬКА Інна Миколаївна – доцент кафедри “Геодезія, 

землевпорядкування та кадастр”, кандидат технічних наук. 
 

1.13. За спеціальностями 101 “Екологія” (освітня програма: “Екологія та 

охорона навколишнього середовища”), 183 “Технології захисту навколишнього 

середовища” (освітня програма: “Екологічна безпека”): 
 

Голова комісії – ШМАНДІЙ Володимир Михайлович, професор кафедри 

“Екологічна безпека та організація природокористування”, доктор технічних 

наук; 

Члени комісії: 

ХАРЛАМОВА Олена Володимирівна – доцент кафедри “Екологічна безпека та 

організація природокористування”, кандидат технічних наук.; 

ДЕЙНА Ігор Петрович – ст. викладач кафедри “Екологічна безпека та 

організація природокористування”, кандидат технічних наук. 
 

1.14. За спеціальністю 162 “Біотехнології та біоінженерія” (освітня програма: 

“Біотехнології та біоінженерія”): 
 

Голова комісії – ПАСЕНКО Альона Вікторівна, доцент кафедри “Біотехнологія 

та здоров’я людини”, кандидат технічних наук; 

Члени комісії: 

АНТОНОВА Олена Іванівна – доцент кафедри “Біотехнологія та здоров’я 

людини”, кандидат біологічних наук; 

НОВОХАТЬКО Ольга Володимирівна – доцент кафедри “Біотехнологія та 

здоров’я людини”, кандидат хімічних наук. 
 

1.15. За спеціальністю 227 “Фізична реабілітація” (освітня програма: “Фізична 

реабілітація”): 
 



Голова комісії – БІЛІЧЕНКО Олена Олександрівна, ст. викладач кафедри 

“Біотехнології та здоров’я людини”, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту; 

Члени комісії: 

ЛОШИЦЬКА Тамара Іванівна – доцент кафедри “Біотехнології та здоров’я 

людини”, кандидат наук з фізичного виховання і спорту; 

ГНАТЮК Тетяна Миколаївна – ст. викладач кафедри “Біотехнології та здоров’я 

людини”. 
 

1.16. За спеціальністю 263 “Цивільна безпека” (освітня програма: “Охорона 

праці”): 

 

Голова комісії – ЧЕБЕНКО Валерій Миколайович, професор кафедри “Безпека 

життєдіяльності”, доктор технічних наук; 

Члени комісії: 

ГУБАЧОВ Олександр Ілліч – доцент кафедри “Безпека життєдіяльності”, 

кандидат технічних наук; 

ЦИБУЛЬНИК Нінель Несторівна – асистент кафедри “Безпека 

життєдіяльності”. 
 

1.17. За спеціальностями 051 “Економіка”, 073 “Менеджмент” (освітня 

програма: “Управління інноваційною діяльністю”), 076 “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” (освітня програма: “Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність”): 
 

Голова комісії – ВОРОБЙОВА Лариса Дмитрівна, доцент кафедри 

“Економіка”, кандидат технічних наук; 

Члени комісії: 

БАЛА Володимир Володимирович – доцент кафедри “Економіка”, кандидат 

економічних наук; 

ІЩЕНКО Світлана Вікторівна – ст. викладач кафедри “Економіка”. 
 

1.18. За спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”: 
 

Голова комісії – ОНИЩЕНКО Оксана Володимирівна, доцент кафедри “Облік, 

аналіз і аудит”, кандидат економічних наук; 

Члени комісії: 

ЦИГАН Раїса Миколаїана – ст. викладач кафедри “Облік, аналіз і аудит”; 

ОЛІЙНИК Євгенія Валеріївна – ст. викладач кафедри “Облік, аналіз і аудит”. 
 

1.19. За спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”: 
 

Голова комісії – ГЛУХОВА Валентина Іванівна – доцент кафедри “Фінанси і 

кредит”, кандидат економічних наук; 

Члени комісії: 



 

КРОТ Людмила Миколаївна, доцент кафедри “Фінанси і кредит”, кандидат 

економічних наук; 

ХОМЕНКО Людмила Миколаївна, доцент кафедри “Фінанси і кредит”, 

кандидат економічних наук. 
 

1.20. За спеціальностями 073 “Менеджмент” (освітні програми: “Менеджмент 

організацій і адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності”), 074 (281) “Публічне управління і адміністрування”, 075 

“Маркетинг”, 242 “Туризм”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” (освітня програма: “Товарознавство і комерційна діяльність”): 
 

Голова комісії – ЛАТИШЕВ Костянтин Олександрович, доцент кафедри 

“Менеджмент”, кандидат економічних наук; 

Члени комісії: 

ТРУНІНА Ірина Михайлівна – професор кафедри “Туризм”, доктор 

економічних наук; 

КАРЛИК Юлія Юріївна – доцент кафедри “Менеджмент”, кандидат 

економічних наук; 

МАЖАРЕНКО Катерина Петрівна – ст. викладач кафедри “Менеджмент”. 
 

1.21. За спеціальністю 035 “Філологія (Германські мови та літератури (в т.ч. 

переклад))”: 
 

Голова комісії – ЧРДІЛЕЛІ Тетяна Василівна, доцент кафедри “Переклад”, 

кандидат філологічних наук; 

Члени комісії: 

ФАДЄЄВА Олена Володимирівна– доцент. кафедри “Переклад”, кандидат 

філологічних наук; 

КОЖЕМЯЧЕНКО Наталія Василівна – ст. викладач кафедри “Переклад”. 
 

1.22. За спеціальністю 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”: 
 

Голова комісії – МАСЛАК Володимир Іванович, доцент кафедри 

“Українознавство”, доктор історичних наук; 

Члени комісії: 

ВАСИЛЕНКО Дар’я Павлівна – асистент кафедри “Українознавство”; 

БУТКО Лариса Валентинівна – доцент кафедри “Українознавство”, кандидат 

філологічних наук. 
 

1.23. За спеціальністю 081 “Право”: 
 

Голова комісії – СКРИПНИК Володимир Леонідович, доцент кафедри 

“Галузеві юридичні науки”, кандидат юридичних наук; 

 

 



Члени комісії: 

ЛАТИШЕВА Вікторія Володимирівна – доцент кафедри “Теорія, історія 

держави та права”, кандидат юридичних наук; 

ДАЦЕНКО Людмила Євгеніївна – ст. викладач кафедри “Галузеві юридичні 

науки”. 

 

1.24. За спеціальностями 053 “Психологія”, 011 “Науки про освіту” (освітня 

програма: “Педагогіка вищої школи”): 

 

Голова комісії – БІЛОУС Руслана Миколаївна, доцент кафедри “Психологія, 

педагогіка та філософія”, кандидат психологічних наук; 

 

Члени комісії: 

ЛІТВІНОВА Ольга Володимирівна – доцент кафедри “Психологія, педагогіка 

та філософія”, кандидат психологічних наук; 

ГЕРАСИМЕНКО Лариса Віталіївна – професор кафедри “Психологія, 

педагогіка та філософія”, доктор педагогічних наук; 

БЕСПАРТОЧНА Олена Іванівна – доцент кафедри “Психологія, педагогіка та 

філософія”, кандидат педагогічних наук. 

 

1.25. За спеціальністю 022 “Дизайн” (освітня програма: “Дизайн”): 

 

Голова комісії – ЛУШАКОВА Алла Миколаївна – доцент кафедри 

“Українознавство”, кандидат мистецтвознавства; 

Члени комісії: 

ГІРСЬКА Ольга Валеріїна – асистент кафедри “Українознавство”, кандидат 

мистецтвознавства; 

МАЛЯКОВА Ірина Анатоліївна – ст. викладач кафедри “Механіка та 

матеріалознавство”. 

 

1.26. За спеціальністю 061 “Журналістика” (освітня програма: “Видавнича 

справа та редагування”): 

 

Голова комісії – НЕБОРАК Наталя Владиславівна, журналіст КП 

“Кременчуцька міська ТРК”. 

Члени комісії: 

БІГДАН Марина Володимирівна – ст. викладач кафедри “Філологія та 

видавнича справа”; 

ІВКО Олександр Сергійович – викладач кафедри “Філологія та видавнича 

справа”. 

 

 

 

 



2 РОЗРОБИТИ та подати до 01 березня 2017 року до приймальної комісії 

програми вступних випробувань з пакетами екзаменаційної документацій. 

Відповідальні – голови фахових атестаційних комісій. 

 

3 Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з НПРЕ 

Усатюка В.М. 

 

ПІДСТАВА: Положення про приймальну комісію КрНУ, подання деканів 

факультетів та директорів Інституту електромеханіки, енергозбереження і 

систем управління, Інституту механіки і транспорту. 

 

 

 

 

Ректор    М.В. Загірняк 

 


