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«20» вересня 2021 р. м. Миколаїв № 1106уч 

 

Про гарантів освітніх 

програм НУК 

 

Для забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки 

фахівців, 

 

НАКАЗУЮ 

 

§ 1 

Затвердити перелік гарантів освітніх програм зі спеціальностей 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 

№ 

з/п 

Освітня 

програма 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр магістр Ph.D 

017 Фізична культура і спорт 

1. 

Олімпійський та 

професійний 

спорт 

Деркач Віктор 

Миколайович, кандидат 

наук з фізичного 

виховання і спорту, 

заслужений тренер 

України 

Кувалдіна Ольга 

Вікторівна, кандидат 

наук з фізичного 

виховання і спорту, 

доцент 

– 

022 Дизайн 

1. 
Дизайн 

середовища 

Матійко Олександр 

Васильович, 

заслужений діяч 

мистецтв України, 

доцент НУК 

– – 

035 «Філологія», спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика» 

1. 
Прикладна 

лінгвістика 

Щербак Олена 

Володимирівна, 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри прикладної 

лінгвістики 

Дубова Олена 

Анатоліївна, доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

прикладної лінгвістики 

– 

051 Економіка 

1. Економіка – – 

Парсяк 

Володимир 

Никифорович, 

доктор 

економічних 

наук, професор 
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2. 
Економіка 

підприємства 

Корнієнко  

Оксана Петрівна, 

кандидат економічних 

наук, доцент 

Гурченков  

Олександр  

Петрович, кандидат 

економічних наук, 

професор. 

– 

3. 
Міжнародна 

економіка 

Вдовиченко Лариса 

Юріївна, кандидат 

економічних наук 

Єфімова Ганна 

Вікторівна, доктор 

економічних наук, 

професор 

– 

053 Психологія 

1 Психологія 

Коренєва Юлія 

Петрівна, кандидат 

психологічних наук  

– – 

061 Журналістика 

1. 
Реклама і зв’язки 

з громадськістю 

Філатова Оксана 

Степанівна, доктор 

філологічних наук, 

професор 

– – 

071 Облік та оподаткування 

1. Облік і аудит 

Івата Вячеслав 

Вікторович, кандидат 

економіч-них наук, 

доцент 

Погорєлова Олена 

Володимирівна, 

кандидат економічних 

наук, професор 

– 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

1. 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Пащенко Олексій 

Вікторович, кандидат 

економіч-них наук, 

доцент 

Рогов Георгій 

Костянтинович, доктор 

економічних наук, 

доцент 

– 

073 Менеджмент 

1. Менеджмент – – 

Іртищева Інна 

Олександрів-на, 

доктор 

економічних 

наук, професор 

2. 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Гришина Наталія 

Володимирівна, 

кандидат економічних 

наук, доцент  

Сергійчук Сергій Ілліч, 

кандидат економічних 

наук, доцент 

– 

3. 

Менеджмент 

транспортних 

систем і 

логістика 

Запорожець Ірина 

Михайлівна, кандидат 

технічних наук, доцент 

– – 

4. 

Менеджмент 

готельного і 

туристичного 

бізнесу 

Тубальцева Наталія 

Пилипівна, кандидат 

економічних наук, 

доцент  

– – 
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5. 

Управління 

Event-

технологіями 

Бабкова-Пилипенко 

Наталія Павлівна, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

– – 

6. 
Проектний 

менеджмент 

Трунін Констянтин 

Станіславович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– – 

7. 

Логістика в 

морегосподарськ

ому комплексі 

– 

Фатєєв Микола 

Володимирович,  

кандидат технічних 

наук, професор 

– 

8. 

Управління 

закладами 

охорони 

здоров’я 

– 

Бойко Євгенія 

Олександрівна, 

кандидат економічних 

наук, доцент 

– 

9. 

Управління 

місцевими 

громадами та 

неурядовими 

організаціями 

– 

Іщенко Олена 

Анатоліївна, кандидат 

економічних наук, 

викладач 

– 

10. 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

– 

Марущак Світлана 

Миколаївна, кандидат 

економічних наук 

– 

11. 

Управління 

інноваційною 

діяльністю 

– 

Возний Олександр 

Михайлович, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

12. 

Управління у 

сфері цивільного 

і соціального 

захисту 

– 

Савіна Оксана Юріївна, 

кандидат технічних 

наук 

– 

13. 
Управління 

закладами освіти 
– 

Трушлякова Антоніна 

Борисівна, кандидат 

економічних наук 

– 

14. Логістика  

Казарезов Анатолій 

Якович доктор 

технічних наук, 

професор. 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. 

Бізнес та 

приватне 

підприєм-ництво 

Жукова Олена Юріївна 

кандидат економічних 

наук, доцент 

Дибач Інна Леонідівна, 

доктор економічних 

наук, доцент. 

– 

081 Право 

1. Право 

Ломжець Юлія 

Вікторівна, кандидат 

політичних наук, 

доцент 

Дубинський Олег 

Юрійович, доктор 

юридичних наук, 

професор 

– 
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101 Екологія 

1. 

Екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища 

Трохименко Ганна 

Григорівна, 

доктор технічних наук, 

професор  

Магась Наталія 

Іванівна, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

121 Інженерія програмного забезпечення 

1. 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Макарова Лідія 

Миколаївна, кандидат 

технічних наук, доцент 

Приходько Сергій 

Борисович, доктор 

технічних наук, 

професор 

– 

122 Комп’ютерні науки 

1. 
Комп’ютерні 

науки 

Гайда Анатолій 

Юліанович, кандидат 

технічних наук 

Ажищев Віктор 

Федорович, кандидат 

технічних наук, доцент 

Чернов Сергій 

Костянтинович, 

доктор 

технічних наук, 

професор 

2. 
Управління 

проектами 

Гайдаєнко Оксана 

Володимирівна, 

кандидат технічних 

наук 

Чернова Людмила 

Сергіївна, доктор 

технічних наук, доцент 

– 

123 Комп`ютерна інженерія 

1. 

Комп'ютерні 

системи те 

мережі 

Гайдай Ганна Юріївна, 

кандидат технічних 

наук 

Жуков Юрій 

Даниїлович, доктор 

технічних наук, 

професор 

 

124 Системний аналіз 

1. 
Системний 

аналіз 

Приходько Катерина 

Сергіївна, кандидат 

технічних наук 

Ушкац Михайло 

Вікторович, доктор 

фізико-математичних 

наук, доцент 

– 

125 Кібербезпека  

1. 

Системи 

технічного 

захисту 

інформації, 

автоматизація її 

обробки 

Нужний Сергій 

Миколайович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– – 

126 Інформаційні системи та технології 

1. 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Книрік Наталя 

Ромуальдівна, кандидат 

технічних наук 

Чернова Любава 

Сергіївна, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

131 Прикладна механіка 

1. 

Технології 

машинобудуванн

я 

Поліщук Віталій 

Анатолійович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

Шумілов Олександр 

Павлович, 

кандидат технічних 

наук, доцент – 

– 
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2. 
Прикладна 

механіка 
– – 

Ткач Михайло 

Романович, 

доктор 

технічних наук, 

професор 

3. 

Технології 

автоматизованог

о виробництва 

– 

Ніколаєв Олександр 

Львович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 

4. 

Інжиніринг 

зварювання та 

споріднених 

процесів 

Костін Олександр 

Михайлович, кандидат 

технічних наук, 

професор НУК 

Драган Станіслав 

Володимирович, 

кандидат технічних 

наук, професор НУК 

– 

132 Матеріалознавство 

1 

Композиційні та 

порошкові 

матеріали, 

покриття 

Лебедєва Наталія 

Юріївна, кандидат 

технічних наук, доцент  

 

Дубовий Олександр 

Миколайович доктор 

технічних наук, 

професор  

– 

2. 
Матеріалознавст

во 
– – 

Казимиренко 

Юлія Олексіївна, 

доктор 

технічних наук, 

доцент  

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

1 

Проектування та 

виробництво 

конструкцій із 

композиційних 

матеріалів 

Копійка Сергій 

Васильович, кандидат 

технічних наук, доцент  

– – 

135 Суднобудування 

1. 
Кораблі та 

океанотехніка 

Ястреба Олексій 

Петрович, старший 

викладач, канд. 

техн.наук 

Бондаренко Олександр 

Валентинович, 

кандидат технічних 

наук, професор  

– 

2. 
Яхтинг та малі 

судна 

Пащенко Юрій 

Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент  

Кротов Олександр 

Іванович, кандидат 

технічних наук, 

професор НУК 

– 

3. 

Міжнародна 

технічна 

інформація у 

морській 

діяльності 

Кузнєцов Анатолій 

Іванович, кандидат 

технічних наук, доцент 

кафедри будівельної 

механіки та конструкції 

корпусу корабля 

Коростильов Леонтій 

Іванович, доктор 

технічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри будівельної 

механіки та конструкції 

корпусу корабля 

– 

4. 
Суднокорпусо-

будування 

Ухо Володимир 

Сергійович, ст. 

викладач 

Фаріонов Анатолій 

Михайлович, кандидат 

технічних наук, 

професор НУК 

– 

  

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/1583/
http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/1583/
http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/1583/
http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/1583/
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5. 
Суднові машини 

та механізми 

Гук Михайло 

Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент  

Зайцев Володимир 

Васильович, доктор 

технічних наук, 

професор,  

– 

6. 

Проектування та 

виробництво 

суднових 

конструкцій із 

композиційних 

матеріалів 

– 

Бурдун Євген 

Тимофійович, кандидат 

технічних наук, 

професор НУК 

– 

7. Суднобудування – – 

Нєкрасов 

Валерій 

Олександрович, 

доктор 

технічних наук, 

професор 

8. 

Системотехніка 

об’єктів морської 

інфраструктури 

Зайцев Дмитро 

Володимирович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

Харитонов Юрій 

Миколайович, доктор 

технічних наук, 

професор 

– 

9. 

Суднові 

енергетичні 

установки та 

устаткування 

Мітєнкова Віра 

Сергіївна, кандидат 

технічних наук, доцент 

Коробко Володимир 

Владиславович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 

10. 

Експлуатація, 

випробування та 

монтаж суднових 

енергетичних 

установок 

– 

Горбов Віктор 

Михайлович, кандидат 

технічних наук, 

професор 

– 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1. 

Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

– – 

Черно 

Олександр 

Олександрович, 

доктор 

технічних наук, 

доцент 

2 

Системи 

генерування 

електроенергії та 

електропостачан

ня 

– 

Новогрецький  Сергій 

Миколайович 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 

3. 

Експлуатація 

суднових 

автоматизованих 

систем 

– 

Овсянников Василь 

Миколайович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 

4. 

Електричні 

системи і 

комплекси 

транспортних 

засобів 

– 

Костенко Дмитро 

Валерійович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 
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5. 
Морська 

робототехніка 
– 

Бабкін Георгій 

Володимирович, 

кандидат технічних 

наук 

– 

6. 

Системи 

технічного 

захисту 

інформації, 

автоматизація її 

обробки 

– 

Турти Марина 

Валентинівна, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 

7. 

Електромеханічн

і системи 

автоматизації та 

електропривод 

– 

Білюк Іван Сергійович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 

8. 

Техніка та 

електрофізика 

високих напруг 

– 

Кімстач Олег 

Юрійович, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

9. 

Електромеханіка 

та 

електроенергети

ка 

Волянська Яна 

Богданівна,  

кандидат технічних 

наук, доцент 

– – 

10. 

Електротехніка 

та 

електротехнологі

ї 

Гаврилов Сергій 

Олексійович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– – 

142 Енергетичне машинобудування 

1. 

Енергетичне 

машинобудуванн

я 

– – 

Сербін Сергій 

Іванович, доктор 

технічних наук, 

професор 

3. 

Двигуни 

внутрішнього 

згоряння 

Проскурін Аркадій 

Юрійович, кандидат 

технічних наук, доцент 

Гогоренко Олексій 

Анатолійович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– 

4. Турбіни 

Козловський Артем 

Вікторович, кандидат 

технічних наук 

Радченко Андрій 

Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

5. 

Газотурбінні 

установки і 

компресорні 

станції 

Патлайчук Володимир 

Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент 

Ващиленко Микола 

Віталійович, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

6. 
Морська 

інженерія 
– 

Остапенко Олексій 

Валерійович, кандидат 

технічних наук 

– 

7. 

Холодильні 

машини і 

установки 

Литош Олена 

Вадимівна, кандидат 

технічних наук, доцент 

– – 

8. 

Холодильні 

машини і 

установки та 

системи 

кондиціювання 

– 

Радченко Микола 

Іванович, доктор 

технічних наук,, 

професор 

– 
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144 Теплоенергетика 

1. 

Енергетичний 

менеджмент 

 

Кузнецова Світлана 

Анатоліївна, кандидат 

технічних наук, доцент 

Кузнецов Валерій 

Валерійович, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

2. Теплоенергетика 

Шаповалов Юрій 

Олександрович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

Димо Борис 

Васильович, кандидат 

технічних наук,  

професор 

Шевцов 

Анатолій 

Павлович, 

доктор 

технічних наук, 

професор 

3. 

Обліково-

аналітичне 

забезпечення 

системи 

управління та 

аудит 

промислових і 

комунальних 

підприємств 

– 

Долганов Юрій 

Анатолійович, 

кандидат технічних 

наук 

– 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

1. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

– – 

Блінцов 

Володимир 

Степанович, 

доктор 

технічних наук, 

професор 

2. 

Комп’ютерно-

інтегровані 

технології та 

системи 

автоматизації 

Вінниченко Ірина 

Леонідівна, 

кандидат технічних 

наук 

− − 

3.  

Комп’ютеризова

ні системи 

управління та 

автоматика 

− 

Тимченко Віктор 

Леонідович, 

доктор технічних наук, 

професор 

– 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

1. 

Вимірювально-

інформаційні 

системи 

Зівенко Олексій 

Васильович, кандидат 

технічних наук, доцент 

Гордєєв Борис 

Миколайович, доктор 

технічних наук, 

професор 

 

171 Електроніка 

1. 
Електронні 

системи 

Дьяконов Олексій 

Сергійович, 

кандидат технічних 

наук 

Ушкаренко Олександр 

Олегович, 

доктор технічних наук, 

доцент 

– 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

1. Телекомунікації 

Жук Олександр 

Кирилович, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– – 
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183 Технології захисту навколишнього середовища 

1. 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Ремешевська Ірина 

Володимирівна, 

кандидат технічних 

наук, доцент 

Літвак Сергій 

Михайлович,  

кандидат технічних 

наук, доцент, професор 

НУК 

Наконечний Ігор 

Володимирович, 

доктор 

біологічних 

наук, професор 

2. 

Ресурсозберігаю

чі технології та 

альтернативні 

джерела енергії 

Маркіна Людмила 

Миколаївна, доктор 

технічних наук, доцент 

– – 

271 Річковий та морський транспорт 

1. 

Експлуатація 

суднового 

електрообладнан

ня і засобів 

автоматики 

Костюченко Віталій 

Іванович 

кандидат технічних 

наук, доцент 

– – 

2. 

Управління 

судновими 

технічними 

системами і 

комплексами 

Личко Богдан 

Михайлович, кандидат 

технічних наук, доцент 

– – 

 

§ 2 

Затвердити гарантів освітніх програм з підготовки молодшого бакалавра 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 

№ 

з/п 
Освітня програма Ступінь вищої освіти – молодший бакалавр 

073 Менеджмент 

1 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Сіренко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент 

 

 

§ 3 

Затвердити перелік гарантів освітніх програм зі спеціальностей Херсонської 

філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 

№ 

з/п 

Повна назва освітньої 

програми 

Рівні вищої освіти 

Бакалавр Магістр 

135 Суднобудування 

1. Суднокорпусобудування Терлич Станіслав 

Володимирович, кандидат 

технічних наук, доцент (без вч. 

звання)  

Щедролосєв Олександр 

Вікторович, доктор 

технічних наук, професор 

2. Кораблі та океанотехніка Лугінін Олег Євгенович, 

кандидат технічних наук, 

доцент  

– 

3. Судноремонт та технічне 

обслуговування флоту 

Коршиков Роман Юрійович, 

кандидат технічних наук, 

доцент  

Коршиков Роман 

Юрійович, кандидат 

технічних наук, доцент  
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4. Яхти та судна для 

водного туризму 

Яглицький Юрій 

Костянтинович кандидат 

технічних наук, доцент  

Яглицький Юрій 

Костянтинович кандидат 

технічних наук, доцент  

5. Суднові енергетичні 

установки та 

устаткування 

Свиридов В’ячеслав   Іванович, 

кандидат технічних наук, ст. 

викладач  

Соломенцев Олег 

Іванович, доктор 

технічних наук, професор 

НУК 

6. Експлуатація, 

випробування та монтаж 

суднових енергетичних 

установок 

– Андреєв Андрій 

Адольфович, кандидат 

технічних наук, доцент, 

професор НУК 

121 Інженерія програмного забезпечення 

1. Інженерія програмного 

забезпечення 

Літвінова Марина Борисівна, 

доктор педагогічних наук, 

кандидат фізико-математичних 

наук, доцент, професор  

– 

122 Комп’ютерні науки 

1. Інформаційні управляючі 

системи та технології 

– Гучек Петро Йосипович, 

доктор технічних наук, 

доцент 

131 Прикладна механіка 

1. Інжиніринг зварювання 

та споріднених процесів 

Спіхтаренко Володимир 

Володимирович, доцент  

– 

132 Матеріалознавство 

1. Інжиніринг зварювання 

та споріднених процесів 

– Матвієнко Максим 

Валентинович, кандидат 

технічних наук, доцент  

142 Енергетичне машинобудування 

1. Двигуни внутрішнього 

згоряння 

Шалапко  Денис Олегович, 

кандидат технічних наук, ст. 

викладач  

Андрєєв Артем 

Андрійович, кандидат 

технічних наук, доцент 

без вченого  

2. Холодильні машини і 

установки 

Калініченко Іван 

Володимирович, кандидат 

технічних наук, доцент  

– 

3. Холодильні машини та 

установки і системи 

кондиціювання 

– Луняка Клара Василівна, 

доктор технічних наук, 

професор  

144 Теплоенергетика 

1. Теплоенергетика Коновалов Дмитро Вікторович, 

доктор технічних наук, доцент 

Коновалов Дмитро 

Вікторович, доктор 

технічних наук, доцент 

2. Енергетичний 

менеджмент 

Корнієнко Вікторія Сергіївна, 

кандидат технічних наук, доцент 

без вченого  

Корнієнко Вікторія 

Сергіївна, кандидат 

технічних наук, доцент 

без вченого  

051 Економіка 

1. Економіка 

підприємства 

Ломоносов Анатолій Вадимович, 

доктор економічних наук, професор  

Ломоносов Анатолій 

Вадимович, доктор 

економічних наук, 

професор  
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2. Економіка довкілля і 

природних ресурсів 

– Надточій Ірина Ігорівна 

кандидат економічних 

наук, доцент  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. Бізнес і приватне 

підприємництво 

Пулянович Олена Василівна, 

кандидат економічних наук, 

доцент  

Руснак Алла 

Валентинівна, доктор 

економічних наук, 

професор  

073 Менеджмент 

1. Менеджмент 

організацій та 

адміністрування 

– Ломоносова Оксана 

Едуардівна, кандидат 

економічних наук, доцент 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1. Електромеханіка Надточій Віктор Анатолійович, 

кандидат технічних наук, доцент 

без вченого звання  

– 

2. Експлуатація суднових 

автоматизованих 

систем 

Михаліченко Павло Євгенович, 

доктор технічних наук, професор 

без вченого звання кафедри 

автоматики та 

електроустаткування Херсонської 

філії НУК 

Михаліченко Павло 

Євгенович, доктор 

технічних наук, професор 

без вченого звання 

кафедри автоматики та 

електроустаткування 

Херсонської філії НУК 

3. Електромеханічні 

системи автоматизації 

та електропривод 

– Якимчук Георгій 

Сергійович, кандидат 

технічних наук, професор 

кафедри автоматики та 

електроустаткування 

Херсонської філії НУК 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

1. Автоматизоване 

управління 

технологічними 

об᾿єктами  та 

комплексами 

Штанько Олександр Дмитрович, 
кандидат фіз.-мат. наук доцент  

– 

2. Автоматизоване 

управління судновими 

енергетичними 

установками 

– Політикін Борис 

Михайлович, доктор 

технічних наук, професор  

§ 4 

Затвердити перелік гарантів освітніх програм зі спеціальностей Первомайської 

філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 

№ 

з/п 

Повна назва освітньої 

програми 

Рівні вищої освіти 

Бакалавр Магістр 

  
ПІБ гаранта, науковий ступінь 

та вчене звання 

ПІБ гаранта, науковий 

ступінь та вчене звання 

131 Прикладна механіка 

1. 

Технології 

машинобудування 

Лисих Алла  Юріївна,  

кандидат технічних наук, ст. 

викладач 

- 
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2. 

Технології 

енергетичного 

машинобудування 

– Каіров Олексій 

Сергійович, доктор 

технічних наук, професор 

3 

Комп’ютерне 

проектування в 

машинобудуванні 

Анастасенко Сергій 

Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

051 Економіка 

1. Економічна 

кібернетика і 

аналітична економіка 

Гришина Лариса 

Олександрівна, кандидат 

економічних наук, професор 

НУК 

– 

2. Економіко-правове 

забезпечення 

діяльності 

підприємства 

Хмарська Ірина Анатоліївна, 

кандидат економічних наук, 

доцент 

– 

3. Економіка 

підприємства 

Мігай Наталя Борисівна, 

кандидат економічних наук, 

доцент 

– 

4. Економіка і управління 

підприємством 

– Філіпішина Лілія 

Михайлівна,  доктор 

економічних наук, 

професор 

5. Обліково-аналітичне 

забезпечення 

діяльності 

підприємства 

– Гавриленко Наталія 

Вікторівна, кандидат 

економічних наук, доцент 

071 Облік і оподаткування 

1. 

Облік і аудит Грищенко Олена 

Валентинівна, кандидат 

економічних наук, доцент 

– 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Жувагіна Ірина 

Олександрівна, кандидат 

економічних наук, доцент 

– 

142 Енергетичне машинобудування  

1. 

Двигуни внутрішнього 

згоряння 

Нестеренко Вікторія 

Валентинівна, кандидат 

технічних наук, доцент 

– 

2 

Холодильні установки 

та системи 

кондиціонування 

Ошовський Віктор Якович, 

кандидат технічних наук, 

доцент 

– 

144 Теплоенергетика 

 1. 

Теплоенергетика Доценко Сергій Михайлович, 

кандидат технічних наук, 

доцент 

– 

 

 

 

Ректор Є.І. Трушляков 

 


